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வணக்கம்,

மார்கழி (2021) ்காற்றுவெளி மின்னிதழுடன் சந்திக்கிற�ாம்.

படடபபாளர்கள் வதாடரந்து தரும் ஆதரறெ ்காற்றுவெளி இன்றுெடர பயணிக்்கமுடிந்திருகி�து. 
ஆரம்ப இதழ்கடள நிடைத்துப பாரக்ட்கயில் அமரர.வெ.நாராயணன்(்காஞ்சிபுரம் இலக்கியெடடம்) 
அெர்களின் ஒத்துடைபபில் இன்றுெடர நிடைத்தறபாது ெரும் இதைா்க ஆரம்பித்தறபாது பலரும் 
கிணடலடித்ததும் உணடு.அபறபாறத 1000 பிரதி்கடள அச்சிடடு விநிறயா்கம் வசய்திருந்றதாம்.
்கண்காடசியில் ்காடசிபபடுத்தியறபாது ெைடமயாை நிடைபபில் இலெசமா்கறெ எடுத்துச் 
வசன்�டமயும்,இதுெடர சந்தா பற்றித் வதரியபபடுத்தியும் யாரும் ்கணடுவ்காள்ளவில்டலறய 
எனும் ெருத்தமும் உணடும்.ஆைாலும் ஏறதா ஒரு உந்துதல் நம்டம ெழிநடத்துகி�து.

நூல்,இதழ்களின் அறிமு்கத்திற்கு ஒரு பிரதியாெது ற்கடடிருந்றதாம்.யாரும் ்கரிசடை வ்காள்ளாத 
சூைலில் அதுபற்றிய எதிரபாரபறப எனி இல்டல என்பதும் உணடம.

்காற்றுவெளி டதமாத (2022) இதடை வமாழிவபயரபபுச் சி�பபிதைா்க வ்காணடுெரவுள்ளதால் 
படடபபாளர்களிடமிருந்து படடபபுக்்கடள எதிரபாரக்கிற�ாம்.

புதிய படடபபாளர்கடளயும் அறிமு்கம் வசய்ெதன் மூலம் புதியெர்கடளயும் 
இடணத்துக்வ்காள்ளலாம்.

புதிய ஆணடில் நிட�ய ்கைவு்கறளாடும்,புதிய அத்தியாயங்கடளத் தி�க்கும் ஆணடா்கவும் 
எதிரபாரத்து,யாெரும் நலமுடன் ொைறெணடி பிராரத்திக்வ்காற�ாம்.

புத்தாணடு ொழத்து்களுடன், 
றசாபா
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1 ப.தனஞ்ஜெயன்

365 நாட்களிலும் மழை
றெணடும் என்� தருணத்தில்
ொைம் பாரத்து றெணடிைார்கள்
்கடுடமயா்கக் ்காய்ந்து வ்கடுத்தது
றெணடாம் என்� வபாழுது
தீவிரமா்கப வபய்து வ்கடுத்தது
எபவபாழுதும் துயரத்றதாடு
அழுது தீரக்கும்
உைெனின் ்கண்களில்
என்றுறம ஓயாது
வபய்து ெருகி�து
ெருடம் முழுெதும்
்கணணீர மடை
எந்த பருெத்திலும்
அெர்களின் இடம்கள் ஈரத்றதாடும்
இதயம் ்காயத்றதாடும் தவிக்கி�து
துளிரத்துக் ்காய்ந்தும்
அழுகியும் றபாகும்
விடத்கள் அெர்கள்.

1 புஷபா கிறிஸ்ரி

மைழையும் குைநழதயும்
அன்புத் தந்டதயின் ஆயிரத்து வித்வதான்ட�
அன்டைக் ்கருெட�டய அைகுடன் நிட�த்து
சின்ைக் குைந்டதச் சித்திரமாய் உதித்த
சின்ைறம அன்ைறம சிரிக்கும் வபாக்கிடறம
முத்தம் வ்காடுத்திடும் முத்துமணி மாடலறய 
நித்தம் இடசக்கும் நித்திலத் சஙவ்காலிறய
புத்த்கம் றபால புத்தறிவூடடும் வபடட்கறம
வித்த்கம் வசய்திடும் விடளயாடடுச் 
வசணப்கறம
இருக்கும் உலட்க இரணடாக்கும் சாமரத்தியம்
உருெம ்காடடும் உன்ைதக் சந்தறம
சருகுக்கும் உயிரூடடும் சந்தணக் குடறம
ெருத்தமும் நீக்கும் ொஞ்டசயுள்ள மலறர
இதயம் நிட�க்கும் எழிலுள்ள ்கவிடதயாய்
உதயம் தந்திடும் உன்ைதச் வசல்ெமாய்
மிதக்கும் ொைத்து மின்ைல்க் வ்காடியாய்
பதக்கும் வ்காணடுெரும் பாசமுள்ள 
வெணணிலறெ
மாடலச் வசம்றம்க மஞ்சள் ொைமாய்
்காடல றநரத்துக் ்கருஙகுயில் ்காைமாய்
றெடல வசய்பெரக்கு றெடளச் சாபபாடாய்
றசடல மூடிக்வ்காணட வசம்பெளச் சிற்பமாய்
எஙகும் நிட�ந்திடட என்�ன் வசல்ெறம
இஙகு ெந்திடட எழிலுருறெ ்கணமணி
பங்கம் இல்லாத பவுத்திரமாய் ொழந்திடறெ
சங்கத் தமிைா்கச் சரித்திரறம படடத்திடொ..

1 ்கழை

வீணாக்கி 
வ்காணடிருக்கும்
நமக்்கா்க 
றம்கம் 
நமத்து றபாைாலும்
தள்ளாடி
எஙற்கறயா 
மீணடும் றபாகி�து 
ெற்றிய ்கணணீறராடு
தணணீர றதடி...
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1 இனியவன் ்காளிதாஸ்

பபாதும் உங்கள் ்கரிசனங்கள்
சதா என்டைறய உற்றுறநாக்கும் உங்கள் 
விழி்களால்
நான் அவெளவு ்கடளபபடடகிற�ன்..

என்விரல்்கள்
சுடுநீர 
றதடுட்கயில் நீங்கறளா றதநீடர 
நீடடுகிறீர்கள் அது எைக்குள் இன்னும் 
வ்காஞ்சமாய்க் குளிடரறய மீடடுகி�து..

வ்காஞ்சமாய் மடையில் நடையும் கூடரறய 
றபாதுவமைக்கு நீங்கறளா
வெணபளிஙகு மாளிட்கயில் 
குடிறயற்றுட்கயில் மூச்சு முடடுகி�வதைக்கு..

வ்காஞ்சம் வபாதிவயடுத்து முதுகில் 
பூடடுட்கயில் அத்தடையும் 
ெழித்வதடுத்துஉங்கள் பின்பு�த்திறலற்றி

 என் பாதங்களில் நீங்கள் ்கடடும் 
சக்்கரங்களில் 
சிட�படடுப றபாகிற�ன்..

கூடடுப புழுக்்கறள
றபாதும் உங்கள் ்கரிசைங்கள்., இ�கு 
முடளத்த என்டை எபறபாதுதான் 
ெணணத்துபபூச்சிவயை நம்பபறபாகிறீர்கள்?

1 ்கவிஞர். தக்ஷன்

இரவின் சிறகு
உதடு்கறளாடு உதடு்கள்
்கவெ றநரந்த அவவிரடெ
முத்தவமன்று வபயரிடடடைத்தாய்

ஸபரிஸ பரிமா�லில்
உயிர வெடடி உயிர நிரபபிய ்கைத் 
தருணத்டத
ஆலிங்கைவமன்�ாய்

நழுவி உடடந்த உன் புன்ைட்கயின் நி�ம்
அட�வயஙகும் ெழிந்தது

மரணத்டதவயாத்த வநாடியின் இடை்கள்
அறுந்துப பின்னிய உச்ச சூழில்
பித்றதறுகி�து ம்கரந்தத் து்களின் மஞ்சள் 
புள்ளி்கள்

உன்
்கண்கள் வெறித்த நீல விளக்வ்காளியில்
சுெர பற்றி வெகுறநரம் அடசயாமல் 
உட்காரந்திருக்கி�து
ெழி தபபி ெந்துவிடட ஒரு சாம்பல் நி�ப 
படடாம்பூச்சி

நீ
முத்தவமன்று வபயரிடடடைத்த 
அவவிரவுக்கு
அதன் சி�கிருந்தது
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5G
மாஸடர ராற்கஷ் நீங்க வசான்ைது உணடமயா றபாச்சு ?

இபப பரவிக்கிடடு இருக்கி� அந்த வடத்விட டெரஸ றநாய் இயற்ட்கயா உருொைது அல்ல 
அந்த ஹூைா நாடறடாட அரசு வசான்ைதால அங்கயுள்ள டசன்ஸடிஸட தான் வசயற்ட்கயா 
உருொக்கி இருக்்காங்க இந்த டெரஸ மூலம் அந்த நாடறடாட ெயசாைெங்கடள வ்கால்லு�து 
மடடுமில்லாம மூன்�ாம் உல்கபறபாடர பறயா ொர மூலமா மற்� நாடடுக்கும் அழிடெ றநாய் 
வதாற்று மூலமா பரபபி இருக்்காங்க. அெங்ககிடட சரியாை மாற்று மருந்து இருந்ததால அெங்க 
நாடடுல துளி கூட பாதிபபில்டல.அெங்க நிடைச்ச மாதிரிறய அந்த நாடடுல உள்ள அறுபது 
சதவிகிதம் உள்ள முதியெர்கடள இந்த டெரஸ மூலம் வ்கான்று இருக்்காங்க.அதுமடடுமில்லாம 
இந்த டெரடஸ ெச்சு நிட�ய நிட�ய ெணி்க நிறுெைங்கடளயும் உருொக்கி உல்களாவிய றேர 
மாரக்வ்கடடுல நம்பர ஒன் இடத்டத பிடிச்சுடடாங்க.

ஒரு றநாய் உருொை சில நாட்களுக்குள்ளறய எபபடி ஆயிரக்்கணக்்காை மாஸக் 
்கம்வபனி்கள்,சானிடடசர ்கம்வபனி்கள்,தடுபபூசி உருொக்்க கூடிய றலபவரடடரி்கள், மூன்ற� 
நாளில் பத்தாயிரம் டிரீடவமணட வசய்ய கூடிய அளவில் மல்டிபிள் ெசதி உள்ள மருத்துெமடை்கள் 
எபபடி உருொக்்க முடியும் இடதவயல்லாம் இதற்கு முன் வபாருளாதாரத்தில் முன்ைணியில் 
உள்ள நாடு்களால் கூட வசய்ய முடிய வில்டலறய.இடத சாதாரணமா ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு 
முன்ைாடிறய நீங்க வசால்லிடீங்க ஆைா அந்த ஸவடரிக்்கா நாடறடாட ரா ஏவெணட இபப 
தான் இடதவயல்லாம் ்கணடுபிடிச்சு இருக்்கான்.இடதவயல்லாம் நிரூபிக்்க சரியாை ஆதாரங்கள் 
இல்லாததால் அந்த ஹூைா நாடடட எந்த நாடடாலும் எதுவுறம வசய்ய முடியடல 

1 ்நௌஷாத் ்கான்.லி

5G
சிறு க த ை
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எபபடிடா நிரூபிக்்க முடியும் அந்த டெரடஸ உருொக்குை றலபவரடடரிடய பாம்ப ெச்சு 
த்கரத்துடடாங்க,அந்த டசன்டிஸட எல்லாடரயும் விபத்து றபாலவும்,றநாய் வதாற்று றபாலவும் 
வசயற்ட்கயாய் ஏற்படுத்தி இயற்ட்க மரணம் றபால வ்கான்னுடடாங்க.பணம் உள்ள நாடு 
தரமாை மருந்து,மருத்துெமடைடய ெச்சு தபபிக்கும்.நம்மடள மாதிரி வரணடாயிரத்துக்கும்,
வரணடாயிரத்து ஐந்நூறுக்கும் கியூவுல நின்னு ொஙகு� குடும்பங்கடளயும்,ொஙகிய பணத்டத 
டாஸமாக்குக்கு எடுத்து வசன்று கூடட வநரிசலில் அடித்து பிடித்து சரக்ட்க ொஙகும் குடிம்கன்்கடள 
வபரும்பாலும் வ்காணட நம்ம நாடடட அந்த ்கடவுளும்,விழிபபுணரொை ஒரு சில மருத்துெர 
மற்றும் வசவிலியர்களின் வசயல்பாடும் தான் ்காபபாத்தும்.

சமூ்க இடடவெளிடய றபருக்கு ்கடடபிடிக்்காம மக்்களும் உணடமயா ்கடட 
பிடிக்்கணும்,றதடெயில்லாம வெளிறய வசல்ெடத தவிரக்்கணும்,விைா வ்காணடாடடங்கடள 
தவிரக்்கணும்,யாருக்கிடட றபசுன்ைாலும் ஒரு ஆறு அடி இடடவெளி விடடு றபசணும்,வீடடில் 
உள்ள சமயங்கடள தவிர மற்� றநரங்களில் மு்கக்்கெசம் ்கணடிபபா பயன்படுத்தணும்.
தனியார மருத்துெமடை்களும் இந்த இக்்கடடாை நிடலயிலும் பணம் பணண எணணாமல் 
அரசு மருத்துெமடை்கள் றபால றசடெ வசய்ய எணணணும்.சரியாை தி�டமயுள்ள 
மருத்துெர்கடளயும்,என்டை றபால,உன்டை றபால உள்ள டசன்டிஸட்களின் வசயல்பாடு்களுக்கும் 
இந்த அரசு முக்கியத்துெம் தந்து அனுமதி தந்தா தான் இஙற்க எல்லாமும் மாறும்.மாற்�ம் 
மாறும் அரசு்களிடமிருந்து மடடுமல்ல நம்ம மக்்களிடம் இருந்தும் தான் ெரணும்.

வசபாஸடின் இபப நடந்துக்கிடடு இருக்கி� றநாய் வதாற்றின் விடளவு்கடள ஒரு ஆறு 
மாசத்துக்கு முன்ைாடிறய ்கணடுபிடிச்சிடறடன் ஆைா அடத வெளியில வசான்ைா நானும்,என் 
குடும்பமும் ெணி்கம் பணண நிடைக்கும் பிசிைஸ மாபியாக்்களால் அழிய றநரிடும் அதைால 
தான் என் அஸிஸடணடடாை உைக்கு மடடும் வசான்றைன் உன்டையும் வெளிறய யாரகிடடயும் 
வசால்லறெணான்னு வசான்றைன்.இபப இன்வைாரு விேயத்டதயும் ்கணடுபிடிச்சு இருக்ற்கன் 
ஆைா அந்த விேயத்டத நாறை மக்்கள்கிடட யூ டயூப மூலமா றநரிடடயா வசால்லலாம்னு 
முடிவு பணணி இருக்ற்கன் அந்த விேயத்டத வசான்ை மறு நிமிேம் நான் உயிறராட இருக்கி�து 
சந்றத்கம் தான் அந்த விேயத்டத நான் வசால்லு�துக்கு முன்ைாடி நீ இந்த நாடடட விடறட 
றபாயிடு ஏதாெது ஒரு நாடடுக்கு றபாைதுக்கு அபபு�ம் உன் அடடயாளத்டத மாத்திக்கிடடு 
ொழு ஏன்ைா என் அசிஸடணட நீன்னு வதரிஞ்சா உன்டையும் வ்கால்லு�துக்கு சான்ஸ இருக்கு 

என்ைங்க மாஸடர வசால்லுறீங்க 

ஆமாம் வசபாஸடின்.நாம்ம உயிர ொழு�துக்கு ஆக்சிென் றதடெ அந்த ஆக்சிென் ப�டெ்கள் 
எச்சமிடட விடத்கள் மூலமா உருொை மரங்கள் மூலமா தான் கிடடக்குது பூக்்களிடமிருந்து 
ம்கரந்தங்கடள உறிந்து இந்த பூமிவயஙகும் றதனீக்்கள் தான் பரெச் வசய்கி�து.இந்த 
ப�டெ்கள்,றதனீக்்கள் இல்லாமல் இஙகு எதுவும் தாைா்கறெ நடடவப�ாது.இந்த விேயங்கள் 
எல்லாம் படிபபடியா்க நின்று றபாகும்.

ப�டெ்கள்,றதனீக்்கள் இல்லாமல் நம்முடடய ொழக்ட்க ஒவவொரு வநாடியும் நர்கமாய் 
றபா்க றபாகி�து.சுொசிக்கும் ்காற்றுக்கு வதரு நாய் மாதிரி அடலய றபாகிற�ாம் 

என்ை மாஸடர வசால்றீங்க 
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ஆமாம் வசபாஸடின் ெளரந்த சில உல்க நாடு்கறள அனுமதி தராத 5G அடலக்்கற்றுக்கு நம்ம 
நாடு அனுமதி தந்து இருக்கு இது ஒவவொரு ஊருக்கும் நடடமுட�க்கு ெரும் றபாது அந்த 
ஊரில் உள்ள ப�டெ்களும்,றதனீக்்களும் அந்த அடலக்்கற்றின் வீரியத்தால் முதலில் இ�ந்து 
றபாகும் அவெளவு ஏன் நாம் ெளரக்கும் பூடை,நாய்,ஆடு,மாடு றபான்� விலஙகு்கள் கூட 
றநாயுற்று இ�ந்து றபாகும் ்கடடசியில் மனிதர்களாகிய நாமும் சுொசிக்்க ்காற்று இல்லாமல் 
றநாயுற்று,உடல் பா்கங்கள் வசயலிைந்து வ்காடூரமாய் இ�ந்து றபாறொம்.இந்த 5Gஅடலக்்கற்று 
இன்வைாரு வ்காடூரமாை விேயத்டதயும் வசய்ய றபாகி�து 

என்ை மாஸடர வசால்றீங்க ?

ஆமாம் வசபாஸடின் இபப பரவிக்கிடடு இருக்கி� DNA இல்லாத வடத் விட டெரஸ இந்த 
5G றயாட வீரியத்தால் வ்காடூரமா றெவ�ாரு RNA டெ உருொக்கி மனிதர்களின் உடலில் 
வ்காடூரமாை ற்கன்ஸர றபான்� றதால் வியாதிடய உருொக்கி நம்முடடய ்கண,ட்க,்கால்்கடள 
வசயலிைக்்க வசய்து இறுதியில் நம்ம உயிடரடயயும் குடிக்்க றபாகி�து.இந்த நாடு மனிதர்கள் 
ொைறெ தகுதி இல்லாத ஒரு நாடா்க மா�ப றபாகி�து 

இந்த விேயத்டத தான் அடுத்த ொரத்தில் யூ டியூப ெடலத்தளத்தில் வசால்ல றபாகிற�ன் 
வசபாஸடின்.இந்த வீணா றபாை மாஸடரகிடட உள்ளது இந்த ஒரு லடசம் தான் இடத 
ொஙகிக்கிடடு ஏதாெது ஒரு நாடடுக்கு றபாய் கூலி றெடல வசஞ்சாெது வபாடைச்சுக்ற்கா.
வ்கடடெைா ொழு�தா இருந்தா இந்த டசன்டிஸட றெடலடய வதாடரந்து பணணு,நல்லெைா,இந்த 
மக்்களுக்கு நல்லது பணணனும்,உணடமடய வசால்லணும் நிடைச்றச என்டை றபால நீயும் 
வசத்து றபாய்டுெ.

எஙற்க றபாைாலும் நல்லா இரு, நல்லெைா இருக்்காறதன்னு வசபாஸடிடை ொழத்தி 
அனுபபிைார ராற்கஷ்

ஒரு ொரத்திற்கு பி�கு 

5G அடலக்்கற்று வடத்விட டெரடஸ எபபடி உருமாற்றும் என்படத ராற்கஷ் தன்னுடடய யூ 
டியூப றசைல் மூலம் வசான்ைார அந்த வீடிறயாடெ சில நூறு றபறர பாரத்த நிடலயில் அந்த 
்காவணாளி அந்த றசைலில் இருந்து நீக்்கபபடடது.அடுத்த சிலொரங்களில் ராற்கேும் மரமமாை 
முட�யில் இயற்ட்கயாை மரணம் றபால சில மருத்துெ மாபியாக்்களால் வ்கால்லபபடடார 

சில ெருடங்களுக்கு பி�கு

ஒரு உல்க நாடடின் வதாடலக்்காடசி வசய்தியில்

4G அடலக்்கற்ற� விடரொய் வசயல்படும் நிடலயில் பணத்துக்கு ஆடசபபடடு ஆதிநாடு 
5Gக்கு ஒபபுதல் அளித்ததால் அந்த அடலக்்காற்றின் வீரியத்தால் வடத் விட டெரஸ உருமாற்�ம் 
வபற்று டெட பங்கஸ என்� புதிய றநாடய உருொக்கி ஏராளமாை உயிடர பலி ொஙகியுள்ளது.
ஆதி நாடடிலிருந்து றெறு நாடு்களுக்கு ெருட்க,பு�பபாடு தடடவசய்யபபடடுள்ளது என்படத 
உல்கநாடு்களின் கூடடடமபபு ஒரு றசர முடிவெடுத்துள்ளது
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1 ்கவிஜி

்வளி நடனம்
என்ைால் 
இயலாதெற்ட�த்தான் 
அந்த மடல உச்சி டெத்திருக்கி�து 

நான் முன்றைாக்கி நடபபதும் 
பின்றைாக்கி நடபபதும் 
நடக்்காமல் இருபபதும் வபாதுொைது

பசித்த வராடடித் துணடின்
ெடிெத்டத ெயிற்றுக்குள் 
வபாருத்திக் வ்காணட நான்
வபரும்பாடுபடடு ப�டெயாகி 
இருக்கிற�ன் 

வ்காத்தித் தின்ைவும்
தத்தித் தாெவும்
ஒரு ்கைவிருக்கி�து எைக்கு

எதன் மீதும் ்கடடவிலும் அற்புதத்டத 
நான் மி்க மி்க வபாறுடமயா்க 
ட்கயாளுகிற�ன்
்கடந்து றபாெதற்கு சாத்தியமா்க 
சமறயாசித புத்திடய வபரும்பாட� 
உருணடதில் ்கணடு வ்காணறடன் 

நிற்படெயின் நி�த்டத சி�்காக்கி 
வ்காணடட ஊசி ெடளவு 
தாணடுட்கயில்
றநரற்காடடு சிந்தடை முடளக்்கலாம் 

பி�ர றநாக்கும் பாரடெக்கு நான் 
்கண்களில் இல்டல
சுெரற்� வெளியின் ்கடடற்� சுதந்திரத்தின் 
வபரும் கூச்சறலாடு நான் இடசகிற�ன் 

உயரத்திலிருந்து தெ� விடட இ�குக்கு
என் தெம் இருக்குவமனில்
வெளி முழுக்்க 
இனி என் நடைம் தான்..! 
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1 பாைசுப்பிரமணியம் சிவாநதினி 
(குடத்தழன)

சிறு க த ை

தீடடும் தீராத வலியும்
வபான்னி� மாடலபவபாழுது விடரந்து மட�ய, 

்கருடம றபாரத்திய இரவிடை வெணணிலாவும், விணமீன்்களும் 
ஒளியூடடி அைகிடை கூடட நாளிட்க எடடாகி விடடது. 
இன்று எபபடியாெது றநரத்றதாட உ�ஙகி விட றெணடும் 
என்� எணணத்றதாட ஈைநிலா தைது அட�யிடை கூடடி 
சுத்தம் வசய்த பின்ைர தைது டெக்ற்கால் பாயிடை றபாடடு 
படுக்ட்கயிடை ஆயத்தம் வசய்தாள். என்ை தான் அெளுக்கு 
ஆடம்பரமாை ெசதி ொய்பபுக்்கள் கிடடத்த றபாதும் 
அெள் படைடமடய விரும்பி அனுபபவிக்்கறெ விருபபம் 
வ்காணடாள்.

அன்று அெளுக்கு இருந்த அதீத நாரி உடளவு(முதுகு 
ெலி) மற்றும் ்கால் உடளவு ்காரணமா்க அெளால் இரவு 
இட�ெனுக்கு நன்றி வசால்லி ெழிபட முடியாதெளாய் 
படுக்ட்கயில் இருந்த ெணணறம மைத்திற்குள் றெணடியெளாய் 
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உ�ங்கச் வசன்�ாள். புரணடு புரணடு படுத்தாள் முடியவில்டல. உடல், மை உபாடத்கள் அெடள 
உ�ங்க விடுெதாய் இல்டல. வதால்டல வ்காடுத்தது. ஊர அடஙகி அடமதி வ்காள்ளும் அரத்த 
சாமமாகியும் ஈைநிலாக்கு உ�க்்கம் என்பது தூரத்து ்காைல் நீராைது. என்ைடா ொழக்ட்க என்று 
அலுத்துக்வ்காணறட றபாரடெ தன்டை இழுத்து மூடிக் வ்காணடாள். இருந்தும் அெளது ்கண்கள் 
உ�ங்க மறுத்தை.

விடியலுக்கும் இரவுக்கும் றபார நடந்து இரடெ விடியல் ஆக்கிரமித்துக் வ்காணறட இருந்தது. 
றபாரடெக்குள் இருந்து ஒரு ட்க நீணடு வதாடலறபசிடய எடுத்தது. விடி்காடல 2.30 எை அது 
்காடடியது. எத்தடைறயா இரவு்கடள ்கணணீறராடு ்கழித்திருக்கி�ாள். இருந்தும் இத்தட்கய 
இரவு்கடள ்கடபபவதன்பது ஈைநிலாக்கு எபறபாதும் வபரும் றபாராடடறம. தாங்காத முடியாத 
ெலியிைதும், மைவுடளச்சலிைதும் ஆற்�ாடமயால் தடடறபாட அடணக்்கடடின்றிய வெள்ளம் 
றபால் வபருக்வ்கடுக்கும் ்கணணீடர தாங்காது ொய் விடடு வமல்லக் ்கத்திைாள். ்காலக்கிறுக்்கன் 
தன் இடக்ட்கயால் கிறுக்கி விடட தைது ொழக்ட்க ற்காலத்டத மைத்திடரயில் பதிவிடடாள்.

அன்று 2005.5.19ம் தி்கதி வியாைக்கிைடம. பதின்மூன்று ெயது நிரம்பிய சின்ைபபாடெயாை 
ஈைநிலா அெசர அெசரமா்க எழும்பி பாடசாடலக்குச் வசல்லுெதற்வ்கை குளிபபதற்்கா்க 
கிணற்�டிக்கு வசன்�ாள். அெளது ஆடட்களில் அதி்களொை இரத்தக்்கட�்கள் ்கணடு பயந்து 
நடுஙகிைாள். அெடள அறியாமறல அெளது ்கண்கள் ்கணணீடர ொரி இட�த்தது. அெளது மைம் 
அெள் அன்டைடயத் றதடியது. அந்த இரத்த்கட�்கள் பற்றி தாயிடம் வசால்ல றெணடும் எை 
ஏஙகிைாள். இருந்தும் தன் தாய் அருகில் இல்லாது ்கணடு துடித்தாள். இருந்தும் தன்டைத்தாறை 
றதற்றியெளாய் ‘சனிக்கிைடம அம்மாடெ பாரக்்க றபாென் தாறை அபறபாது இது பற்றி 
அம்மாவிடம் வசால்லுெம். மறுபடியும் ெந்தால் என்ை பணணு�து. பயமா றெ� இருக்குறத. 
தஙகியிருக்கும் உ�விைர்களிடம் வசால்லுெமா? ஏபபடி வசால்ெது அம்மா என்டால் பிரச்சிடை 
இல்டல இெர்களிடம் எபபடி வசால்ெது.” குைம்பியெளா்க தன் நிடல ம�ந்தாள். 

மடல்கவளை பரம்பியிருக்கும் வெணமணற்கும்பி்கள், அடல ஆரபரிக்கும் ்கடல், 
ொடைத்வதாடும் படைமரங்கள், ப�ந்து திரியும் படசி்கள் எை இயற்ட்க சூைல் நிரம்பிய சிறிய 
கிராமத்தில் அம்மா ஐந்து அணணா, இரணடு அக்்கா எை பாசபப�டெ்கறளாடு கூடிக்குலாவி 
மகிழந்திருந்தாள் ஈைநிலா. வீடடில் ்கடடக்குடடி என்பதால் வசல்லத்துக்கு பஞ்சமில்டல. 
தந்டத இல்லாத குட�டய அெள் உணரந்தறத இல்டல. அளெற்� அன்றபாடும், றதடெ 
என்று ற்கட்க முதல் றதடெயறிந்து வசய்து வ்காடுத்து எந்த குட�யுமின்றி அெள் அன்டை 
ெளரத்தாள். தந்டதக்கும் றசரத்து தாடய அதி்க அதி்கமா்க றநசித்தாள். ஒரு நிமிடம் கூட தாடயப 
பிரியாது எபறபாதுறம குடடி றபாடட பூடை றபால் தாடயறய சுற்றி சுற்றி ெருொள். தாயின் 
சந்றதாசத்திற்்கா்க எடதயும் வசய்யக்கூடியெள். ஈைநிலாவின் அன்டை எடடுபபிள்டள்கடள வபற்� 
றபாதும் அெர்கள் நாடடில் ஏற்படட அசாதாரண சூழநிடல்களாலும், இடபவபயரவு்களாலும் 
சாதாரண, உயர தரங்கறளாடு ்கல்விடய இடட நிறுத்த றெணடியதாய் றபாய் விடடது. அதைால் 
தன் வபயர வசால்ல ஒரு பிள்டளயாெது படடபவப� றெணடும் என்� தாயின் ஆடசடய 
நிட�றெற்�றெ தன் குடும்பத்டதயும், அைகிய கிராமத்டதயும் 2004ம் ஆணடு விடடு பிரிந்து 
ந்கரத்தில் தந்டதயின் உ�விைர்களின் வீடடில் தஙகியிருந்து படிக்கி�ாள். தாய் அெளுக்கு பிடித்த 
உணவு்கடள வசய்து வ்காணடு அடிக்்கடி அெடளப பாரடெயிட ெருெதுணடு. தாயிடம் ஒரு 
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நடடப றபான்று அடைத்து விடயங்கடளயும் பகிரந்து வ்காள்ளுொள். இதைால் ்கெடலயின்றி 
அெளால் ்கல்விடயத் வதாடர முடிந்தது. ஆைால் ்கடந்த ஐந்தாறு மாதங்களா்க தாயால் அெடளப 
பாரக்்க ெர முடியாமல் றபாைது. தாய் உடல் நிடல பாதிக்்கபபடடு ஆஸபத்திரியும் ட்கயுமா்க 
அடலந்தார. பாடசாடல விடுமுட� நாட்களில் தாடயப றபாய் பாரடெயிடடு ெந்தாள் ஈைநிலா. 
தாயின் றநாயின் தாக்்கம் தீவிரமாகி இபறபாது வபரிய ஆஸபத்திரியில் அனுமதிக்்கபபடடுள்ளார. 
தன்னிடல ம�ந்து சுயநிடைவுக்கு ெந்தெளா்க ‘சரி இன்னும் இரணடு நாட்கள் தாறை சனிக்கிைடம 
அம்மாவிடம் ஏன் இந்த இரத்தக்்கட�்கள் எை ற்கடறபாம். அது ெடர இந்த ஆடட்கடள துெக்்க 
றெணாம். ஓரமா்க டெத்து விடடு வசல்றொம்”; என்வ�ணணிக் வ்காணடு தான் பருெமடடந்தடத 
அறிய விபரமற்�ெளாய் பாடசாடலக்கு ஆயத்தமாைாள். 

மணித்துளி்கள் மாயமாய் ஓடி மட�ய மணி இரணடாகி விடடது. அெள் பாடசாடல 
விடடு வீடடுக்கு ெரவும் அெளின் வபரிய அம்மாவின் ம்கன் ெந்திருந்தார. என்ை என்றும் 
இல்லாதெ�ாது இந்த அணணா ெந்திருக்கி�ார எை எணணிக்வ்காணடெளாய் ‘என்ை அணணா 
இந்தப பக்்கம்”; என்று ற்கட்கவும் அெள் தஙகியிருக்கும் வீடடு அக்்கா ‘பிள்டள அபபாச்சிடய 
வீடட வ்காணடு ெந்தாச்சாம் அதான் உன்டை பாரக்்க ெரச்வசால்லி இருக்கி�ா கூடடிக்வ்காணடு 
றபா்க ஆள அனுபபியிருக்கி�ா ஆடறடா ெந்திடடு வெளிக்கிடு நாங்களும் ொ�ம்” என்�தும்; 
ஈைநிலா சந்றதாசத்தில் றெறு ற்கள்வி்களின்றி வீடட றபா்க ஆயத்தமாைாள். அஙகு ்காத்திருக்கும் 
துன்பத்டத அறியாதெளாய்.

வீதி்களில் இருந்த வதன்ைம் ஓடல்கடள ்கணடு ஊரல வசத்த வீடா? யார வசத்தது என்று 
ற்கடட றபாது அெர்கள் ஒருொறு சமாளித்தார்கள். இருந்தும் வீடடிடை வநருங்க வநருங்க 
அெளது மைம் ஏறைா பதடடமடடந்தது. ஓடலயின் முடிவிடம் அெளது வீடா்க இருந்ததும் 
யாருக்கு என்ைாச்சு என்று சத்தமா்க ்கத�வும் ொசலில் றபாய் ஆடறடா நின்�து. ்கண்களின் நீர 
ெழிய உரிடமயாை பல குரல்்கள் அெடள அடைத்து ெந்திடடியா? நீ. உன்டைபபாரக்்காமறல 
அந்த ம்காராசி றபாய் றசரந்திடடாறள. என்�தும் ஈைநிலாவின் பிஞ்சு வநஞ்சம் அதிரந்து ச்கலமும் 
சில ்கணங்கள் உள்ளுக்குள் உட�ந்தை. தடலவயல்லாம் இழுத்து கிறுகிறுத்து விட�த்தது. வீடு 
அதிர அம்மா எை ொய்விடடு ்கதறி அழுதாள். அெளது சின்ைா அெடள ்கடடியடணத்து 
‘பிள்டள அம்மா எங்கடளவயல்லாம் விடடு றபாடடாெடி” என்�தும் ொைறம தடலயில் 
ெந்து விழுெது றபால் வபாஙகி வெடிக்கும் துயரம் அெடள அமுக்கி அழுத்தியது. அதிலிருந்து 
விடுபட முடியாமல் ்கணணீரில் றதம்பிைாள். தாடயப பாரக்்க துடியாய் துடித்தாள். இருந்தும் 
தாயின் உடடல மறுநாள் ்காடலறய தர முடியும் எை ஆஸபத்திரியில் கூறியதற்கு இணங்க 
தாடய வ்காணடு ெராது அெளது சற்காதர, சற்காதரி்கள் ெருெடதக் ்கணடு ்கத்தி ஆரபபடடம் 
வசய்தாள். சற்காதரி்களும் அெளது ஆற்�ாடம ்கணடு, இடணந்து ்கதறி அழுதைர. அன்ட�ய 
இரவு ்கணணீறராடு விடிந்தது.

விடிந்ததும் வெள்ளிக்கிைடம தாயின் உடடலக் வ்காணடு ெந்தார்கள். ்கணடதும் ‘ஐறயா! 
அம்மா ஏன் என்டை விடடிடடுப றபானீங்கள்? நான் இனி எபபடி ொைபறபா�ன்? என்ர 
ொழக்ட்கறய நீ தாையம்மா. உன்ர ்கடடக்குடடிடட ்கடடசியா்க ஒரு ொரத்டத தன்னும் 
்கடதக்்காம றபாடடிறய.” உயிரற்� தாயின் ்கன்ைங்கடள தடடி, முத்தமிடடு தாயின் அன்பாை 
மு்கத்றதாடு தன் மு்கத்டத புடதத்தாள். ்கன்ைங்கடள ்கணணீர நடைக்்க தாடய உயிரபபிக்்க 
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றெணடும் என்� வெறி வ்காணடெளா்க தாடய கூபபிடடு டபத்தியம் றபால் தன் நிடைெற்று 
ஓலமிடடுக் ்கத்திைாள். அெளுக்கு ஆறுதல் வசால்ல முடியாத சற்காதரர்களும் ‘அம்மா 
எங்கடளவயல்லாம் அநாடதயாய் ஆக்கிடடு றபாடடாறெ” எை அெடள ்கடடியடணத்து 
அழுதார்கள். அெர்கள் ஒவவொருெரது ஒபபாரி்களும் அஙகிருந்த அடைெடரயும் ்கண ்கலங்க 
டெத்து விடடது. ஆம் ஆண பிள்டள்கள் கூட இபபடி அழுொர்கள் எை பாரத்த முதல் வசத்த 
வீடு இது எை அடைெரும் றபசிக் வ்காணடைர. 

தாய் இ�ந்து இரணடு நாட்களாகி விடடை. யாரும் றதநீடரத் தவிர றெறு எடதயும் ொயில் 
டெக்்கறெ இல்டல. குளிபபு முழுக்கு, ஊண உ�க்்கமின்றி அழுதழுது உடம்பில் வதம்பற்�ெர்களா்க 
இருந்தைர. சனிக்கிைடம ்காடலயில் தாயின் உடடல த்கைம் வசய்ய ஏற்பாடு்கள் முடிந்ததும் 
உடடல வ்காணடு றபா்க ஆயத்தமாைார்கள். ஈைநிலா தாடய ்கடடியடணத்து விடறெ இல்டல. 
‘உன் அன்புச் சி�கு்களுக்குள் என்டைப வபாத்தி வபாத்தி ெளரத்தாறய. இபபடி அைாடதயாய் 
என்டைக் ்கத� டெத்துப றபாறிறய அம்மா. வசல்லம் வ்காஞ்சும் உன்ர குரடல இனி நான் 
ற்கட்கறெ முடியாதம்மா” எை ்கதறியொறு மயக்்கமுற்�ாள். அெடள குளிபபதற்்கா்க கிணற்�டிக்கு 
தூக்கிச் வசன்�ைர. அெளது அன்ரி ‘ஈைநிலா ஆடட்கடள ்கைற்றிப றபாடு அன்ரி துெக்கி�ன். 
என்�ெளாய் அெளுக்கு தடலக்குளிக்்க தணணீர இட�த்த பின் ஆடட்கடள துெக்்க ஆரம்பிக்கும் 
றபாது அெளது ஆடட்களில் இரத்த ்கட�்கள் இருபபடத ்கணடு திடுக்கிடடெளாய் இது பற்றி 
விைாவிய றபாது தைக்கு இது வியாைக்கிைடமயில் இருந்து இருபபதா்க கூறிைாள். உடறை 
அன்ரி ஈைநிலாவின் அக்்காடெ அடைத்து ஈைநிலா ெயதுக்கு ெந்து விடடடதயும் அெள் 
வியாைக்கிைடமறய ெயதுக்கு ெந்திடடதா்கவும் கூறிைாள். 

விசயமறிந்து அெளது அக்்காமார இருெரும் ்கடடியடணந்து அழுதார்கள். ‘நீ சாமத்தியபபடும் 
றபாது எபபடி எல்லாம் வசய்யனும் என்டு அம்மா ்கைவு ்கணடொ. ்கடடசியா அொன்ர 
்கடடக்குடடி நீ சாமத்தியபபடடறத அறியாமறல றபாடடாறெ. அன்றட வதரிஞ்சு இருக்்க 
தன்ர ்கடடக்குடடியும் சாமத்தியபபடடு விடடாள் என்� சந்றதாசத்றதாட றபாய் இருபபாறொ. 
அல்லது தன்ர ்கடடக்குடடி சாமத்தியபபடடும் தன்ைால் எதுவுறம பணண முடியாமல் றபாகுது 
என்� ஏக்்கத்றதாட றபாொ என்டு தான் விதி இடத மட�ச்சறதா வதரியாது” எை வசால்லி 
அழுதாள். அஙகிருந்தெர்கள் நன்டமயும், தீடமயும் ஒன்�ா்க நடபபது நன்டமக்ற்க. அெள் நல்லா 
இருபபாள். நீங்கள் தான் பிள்டளய றதற்�னும் என்�ைர ஈைநிலாறொ விரக்தியின் உச்சத்தில் 
ொரத்டத்கள் ெர மறுக்்க, ்கண்கள் மடடும் ்கணணீடர ெரம்பு உடடந்த ஆ�ாய் ொரி இட�க்்க 
இடிந்து றபாய் உட்காரந்திருந்தாள். பூபபடடந்து இரணடு நாட்கள் ஆகியும் அெளுக்்காை சடஙகு 
சம்பிரதாயங்கடள வசய்ய முடியாத நிடல. 

ஒரு வபண நான்கு நிடல்களில் மகிழச்சியடடகின்�ாள். முதலாெது அெள் பருெடடயும் 
றபாது, நானும் இந்த உல்கத்தில ஒரு மனுசியாகி விடறடன் என்� நிடலயில் இரணடாெது 
அெள் மணறமடடயில் அமரும் றபாது, மூன்�ாெது அெள் தாய்டமயடடயும் றபாது, நான்்காெது 
அெள் பாடடியாகும் றபாது ஈைநிலா இபறபாது பருெமடடந்த முதல் நிடலயில் இருந்த றபாதும், 
சந்றதாசபபட முடியாதெளாய் தாடய இைந்த றெதடையில் இருக்கி�ாள். இபறபாது இல்டல 
எபறபாதுறம அந்த திைத்தில் அெளால் சந்றதாசபபட முடியாது. இந்த றநரம் அம்மாவின் ்கத்கதபபாை 
பாசம் தைக்கு கிடடக்்காம றபாய் விடடறத எை மைம் ற்கடடு தவித்து றபாைாள். ‘அக்்கா 



ñ£˜èN - 2021 13

வசான்ைது றபால நான் சாமத்தியபபடடடத 
அம்மாக்கு வசால்லியிருக்்க சந்றதாசபபடடு 
இருபபாறொ? அல்லது ்கெடலபபடடு 
இருபபாறொ? எை குைம்பித் தவித்தாள். 
அன்ற� உ�விைர்களிடம் வசால்லியிருக்்க 
அம்மாக்கு வசால்லியிருபபிைம்.” தான் தெறு 
வசய்து விடடதா்க துடித்தாள். அடிக்்கடி தைக்கு 
தாறை அம்மா நான் பருெமடடந்து விடறடன் 
எைக் கூறிக்வ்காணடாள். 

வபண்களுக்்க ாை பிர ச்சிடை்களில் 
மாதவிடாய் ்காலமும் ஒன்று. இதைால் 
வபண்களுக்கு ஏற்படும் அவசௌரியங்கள் 
பல. அதி்க இரத்தபறபாக்கு, உடல்ெலி, 
ெயிற்றுெலி, மை உடளச்சல் ற்காபம் இவொறு 
பல இன்ைல்்களுக்கு ஆளாெதால் அந்த 
றநரங்களில் தம்டம புரிந்து வ்காணடெர்கள் 
அருகில் இருக்்கறெ வபண்கள் விரும்புொர்கள். 
ஈைநிலா மடடும் விதிவிலக்்கா என்ை? அெளும் 
அந்றநரங்களில் தாடயத்றதடிைாள். 

மாதவிடாய் அெடளத் தாக்கும் றபாவதல்லாம் 
தாயின் நிடைவும் அெடளத் தாக்கி 
விடுகி�து. இதைால் அெளுக்கு ற்காபங்களும், 
மைெழுத்தங்களும் இயல்பாகி�ை. ்கணணீர 
மடடுறம மருந்தாகியது. இதடைப புரியாத 
உ�வு்களும் இடடவெளிடயப வபருக்கி 
விட இரடடிபபாகும் மைறெதடை. தாயின் 
உருவில் ஆயிரம் உ�வு இருந்தாலும் மு்கத்டதக் 
வ்காணறட மை நலத்டத ்கணிக்்க தாயால் 
மடடுறம முடியும். ஈைநிலா பருெடடயும் 
றபாது எந்த வித சந்றதாசமாை மைநிடலடயயும் 
வ்காணடிருக்்கவில்டல. அதன் தாக்்கம் இன்று 
ெடர அெடள வதாடரகின்�து. அெடளப 
வபாறுத்த ெடர மாதவிடாய் என்பது தீராத 
ெலி. அந்த ெலி தாக்கும் றபாவதல்லாம் 
நான் பருெமடடந்து விடறடன் அம்மா 
எைக்கூறுகி�ாள். ்கடந்த ்கால வ்காடூரபபிடிக்குள் 
சிக்குணடு ஆைபபுடதந்து றபாய் வெளிறய� 
முடியாமல் தவிக்கி�ாள்.

1 தி.்கழையரசி

எைக்குள் இருக்கும் ்கடவுளும் சாத்தானும்
சணடடயிடும் றபாவதல்லாம்
உன்டை ்காதலிக்்கத் வதாடஙகி விடுகிற�ன்.



என் ்கணணுக்குள் உன்டை
ட்கது வசய்றதன்.
இடமபபீலியில் எைக்வ்காரு 
சிட�க்்காவியம்
எழுதிக் வ்காணடிருக்கி�ாய்.



என் முரண்கறளாடு
வபாருத்தமாய் இடயந்து றபாகி�ாய்
இபபடித்தான்
என் குட�்கள்
நிட�்கள் ஆகிவிடுகின்�ை.



பராரத்தடை இன்றி
கிடடத்த அருடவ்காடட நீ.
பின்ைர ஏன்
்காதடலச் சாபமாக்குகி�ாய்?



என் பாெ புணணிய ்கணக்கு்கள்
பிடையாகும் றபாது
உன் ்காதடல டெத்து
ஈறடற்றி விடுகி�ான்
்காலறதென்.



விதிடயயும் றமாடசத்டதயும்
நான் நம்புெதில்டல
எைக்கு வதரிந்தவதல்லாம்
நான் உன்னிடம்
அரபபணமாெது மடடுறம.
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1 மஜினா உமறு ்ைவழவ

விம்மி அழும் பூமித்தாய்
வ்காறராைா வ்காடுடமயால்
பூமித்தாயும் அழுகி�து
சிறிய கிருமியால்
மைசும் துடிக்கி�து
படடினியால் ெயிறும் 
்காய்ஞ்சி கிடக்கி�து
்காலம் ்கடந்த பின்னும்
அெலம் வதாடரகி�து

உ�டெயும் பாரக்்கவில்டல
தனிடமயில் தடுத்து டெபபு
உடல் ெலி ெந்தாலும்
உதவிக்கும் யாருமில்டல
மரணத்டத நிடைத்து நிடைத்து
நித்தம் நித்தம் பரிதவிபபு
வ்காறராைா ெந்ததால்
வ்காடுடமயும் அதி்கரிபபு

்கடட்களில் ஏறிச் வசன்�ால்
வபாருட்களும் நிறுத்தி டெபபு
வ்காறராைா வ்காடுடம்கடள 
மைசும் வெறுக்கி�து
வபத்தெளின் உயிடரயும்
்கணமுன்றை பரித்துச் வசன்று
வபத்த புள்ள பாரக்்காமல்
உடலும் எரித்து டெபபு

மைவசல்லாம் றநாகுதய்யா
வ்காறராைா வ்காடுடம எணணி
்கணணீரும் சுரக்குதய்யா
ொழவின் அெலம் எணணி

என்று இது அழிந்திடுறமா
மைசும் ஏஙகுதய்யா
வ்காறராைா கிருமியிடை
அழிக்்க ஒன்றிடைறொம்
நித்தம் நித்தம் பிராரத்தடைதான்
ட்கறயந்திக் ற்கடடுக் வ்காள்றொம்
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்மௌன ஒத்திழ்க்களின் பரிபாைனம்
்காதல்… ்கற்்காலத்திலிருந்றத மனிதைால் அனுபவிக்்கபபடும் ெரும் ஓர இனிடமயாை 

உணரவு.்கால ்காலத்திற்கும் ம�க்்க முடியாதொறு மனித மைதில், மரபில், நிடைவில் ஆைமாய் 
வபாதிந்து கிடக்கும் றபராைந்தமாை அைகிய ்கவிடத.

்காதலிபபதும், ்காதலிக்்கபபடுெதும் எல்றலார ொழக்ட்கயிலும் எதாெது ஒரு தருணத்தில் 
நி்கழந்த,

 நி்கைக்கூடிய அற்புதமாை உணரவு. அது றபரன்பு எனும் ெடலயில் வீழத்தக்கூடிய ஒரு 
விடயம். 

்காதடலக் வ்காணடாடாத ்கவிடத்கறளா.. ்கவிஞர்கறளா இருக்கி�ார்களா என்�ால் இல்டல 
என்ற�ச் வசால்லலாம். சங்க ்காலம் வதாடறட அ்கத்திடணப பாடல்்கள் ்காதடலக் வ்காணடாடித் 
தீரத்தை. அவொ�ாை ்காதடலயும், ்காதலர்களின் உள்ளத்து உணரவு்கடளயும் வ்காணடாடியதற்கு 
நற்றிடை, குறுந்வதாட்க, அ்கநானூறு றபான்� சங்க இலக்கிய நூல்்களில் உள்ளப பாடல்்கறள 
சான்று்கள்.

அபபடிபபடட ்காதடலப பாடலெைம் நிட�ந்த அரபு நாடடில் ெசிக்கும் அன்பு நணபர, 
ஈரம் வசாடடும் நிடைவு்கடள ெணணத்துப பூச்சியின் ற்காடெயாக்கி, தடலமீது டெத்துக் 

நூல் அ றி முகம் 1 ப்ரியா பாஸ்்கரன், வட அ்மரிக்கா
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வ்காணடாடி மகிழந்து, யாம் வபற்� இன்பத்டதப பி�ரிடமும் பகிரந்து வ்காள்ள ஓவியா 
பதிபப்கத்தின் வெளியீடா்கக் ்கவிஞர. சிெமணி அெர்கள் “வமௌை ஒத்திட்க்கள்” ்கவிடதத் 
வதாகுபடபத் தந்து இருக்கி�ார.

‘அச்சம்
மடம்
நாணம்
எல்லாம் இருந்தது
உன்டைப பாரத்துவிடடு
ந்கரட்கயில்’ 

வதால்்காபபியர,

 “அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறுதல்
நிச்சமும் வபணபாற் குரிய என்ப.”

என்பார. அடதயும் எஙற்கச் வசால்லுகி�ார, ்களவியல் அதி்காரத்தில் வசால்கி�ார. இந்த 
நூற்பாடெ வபாதுொ்கச் வசால்லவில்டல என்படத நிடைவு கூ�றெணடும்.  அச்சம், மடம், 
நாணம் இந்த மூன்றும் வபாதுொ்கக் ்காதலுக்குச் சுடெ றசரக்கின்�ை. அந்த உணரச்சி்கள் 
ஆணுக்கும் உணடு என்படதக் ்கவிஞர வெளிபபடுத்திய விதம் பிரமாதம்

‘ொைம் வசால்லியது
என்டைப றபால 
நீயும்
வ்காடடிக் வ்காணறட 
இரு

ஈரம் படட
மணணில் 
என்�ாெது
்காதலும்
முடளக்கும்’

்கவிஞரின் ெரி்கள்..

“ஞாயிறு ்காயும் வெவெட� மருஙகிற்
ட்கயில் ஊமன் ்கணணிற் ்காக்கும்
வெணவணய் உணங்கல் றபாலப”

என்� குறுந்வதாட்கப பாடலில் ்கதிரெனின் வெயில் அடிக்கும் றநரத்தில் வெம்டமயாை 
பாட�யிடத்றத, ட்கயில்லாத ஊடம ஒருென் ்கணணால் பாது்காக்்க முயலும், உருகிய 
வெணவணய்டயப றபான்ற� வசயலற்� நிடலயின் ஏக்்கங்கடளப பிரதிபலிக்கும் உணரவு்கள் 
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ததும்பி ெழிகின்�ை என்படத ்காடடுகி�து. 

‘்காதலின் தவிபபும்
பிரசெ ெலிதான்
ெலிபபது வதரிந்தும்
பாரம் குட�யும் ெடர
றபாராடடறம’ 

்காதலின் பிரசெெலி ஆணும் வபணணுக்கும் ஒன்ற� என்படத உணரத்தும் ெரி்கள்.

்காதடல ொசிக்்கபபடாத வபாழுது சிெபபாகி�து என்கி�ார ்கவிஞர பு�க்்கணிக்்கபபடட 
்காதலின் ெலிடய. ்கைக்கி�து ொசிக்கும் வபாழுறத இவெரி்கடள.

‘ஊதா டமக்கு
மடடுறம வதரியும்
ொசிக்்கபபடாத சிெபபுக் ்காதல்’

நிடைவு்கள் என்பது வபாத்திப வபாத்தி ொசம் பிடித்து சுொசத்டத உயிரபபாக்கும் உணரவு. 
அடெ உயிருடன் ்கலந்து இறுதி ெடர உடன் இருக்கும் வபாக்கிேம். அவெபவபாழுது புரடடிப 
பாரத்துக் 

வ்கால்லபபடுெதும், வ்காள்ளபபடுெதும் உணடு.. அதில் ்கடரந்து விடுெதா்கவும், அதடைச் 
சாபம் என்றும் வசால்கி�ார ்கவிஞர.

‘நித்திடரயற்�
சாபத்தால்
நிரம்பி ெழிகி�து
நிடைவு்கள்’ 

்காதல் என்பது ஒருெரின் றமல் ஏற்படும் அற்புதமாை உணரவு. அது றபரன்பு, மரியாடத, 
இைம் புரியாத ஈரபபு, அெரின்பால் உள்ள நம்பிக்ட்க என்று எத்தடைறயா கூறு்கடள 
உள்ளடக்கியது. அபபடிபபடட ்காதல் உணரடெ நயமா்க வெளிபபடுத்தும் ்கவிடத்கள் வதாகுபபு 
முழுக்்க மின்னுகின்�ை. 

‘என்டை
இதழ்களால்
ஒற்றிவயடுத்து
இள்கச் வசய்தாறய
இடத விடொ
மருத்துெம் வபரிது?’

‘ றராமில் இருக்கும்றபாது, றராமர்கள் வசய்ெது றபால் வசய்யுங்கள்’ என்று வசால்ெது ெைக்்கம். 
அதற்குக் ்காரணம் வெளி நாடடிற்குச் வசல்லும் றபாது, அெர்களின் பைக்்க ெைக்்கங்கடளப 
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பின்பற்றிைால், உணரவு்கள், எளிதா்கப புரியும். எந்தச் சூைடலயும் எளிதா்கக் ட்கயாளலாம். 
அபபடித்தான் ்காதலிலும் என்படத 

‘வபணடமக்குள்
ஆணடமயும்
ஆணடமக்குள்
வபணடமயும்
பாரத்தால்
்காதல்
ொய்பபு அல்ல
ெரம்

அெரெர உணரவு்கள் ெசபபடும் என்படதப றபரை்காய் ்காடடும் அற்புத ெரி்கள்.
்காதலடைப பிரிந்து ெருந்தும் ்காதலிடயத் றதாழி றதற்றும் முட�டய, யாடை்களின் 

்காதறலாடு ஒபபிடடு அை்கா்க விளக்குகி�து.

“நடசவபரி துடடயர நல்்கலு நல்குெர
பிடிபசி ்கடளஇய வபருஙட்க றெைம்
வமன்சிடை யாஅம் வபாளிக்கும்
அன்பிை றதாழியெர வசன்� ொற�.” - 

குறுந்வதாட்க பாடலில் தடலென் வசன்� அந்த ெழியிறல யாடை்கள் ஆணும் வபணணுமா்க 
ஏராளமா்கத் திரியும்.வெயில் தாங்க முடியாது நீர றெடட்க வ்காணடு திரியும் வபண யாடையின் 
தா்கம் தீரக்்க றெணடி, ஆண யாடை மரப படடட்கடளப பிளந்து தன் இடணயாை வபண 
யாடைக்கு அன்புடனும் ்காதலுடனும் ஊடடி விடும். அடதக் ்கணடதும் தடலெனுக்கு உன் 
நிடைவு ெந்துவிடும் என்று ெருந்தும் தடலவிக்கு ஆறுதல் கூறும் பாடல் நிடைவு ெருகி�து 
்கவிஞர. சிெமணியின்

‘ந்கல் எடுத்து படம் எடுத்து ஆடும் நிடைவு்கள்’, ‘வமௌைங்கள் கூடு ்கடடுகின்�ை; ட்கதியா்க 
நடக்கிற�ன்’ என்� ெரி்கள்

்கவிடத்களில் அன்பு, ெசியம், ஏமாற்�ம், ஏக்்கம், வமௌைம், எதிரபாரபபு எை பற்பல 
ெரணங்கடளக் குடைத்து

ெடரந்து இருக்கி�ார ்காதலுக்கு. இடத ொசிபபெர்களுக்கு நிச்சயம் அெர்களின் ்காதலின் 
நிடைவு்கடளத் தடடி எழுபபி உரு்க டெக்கும், உணர டெக்கும், நிடைவு்களில் இருத்தி டெத்து, 
அடச றபாட டெக்கும்.

்கவிஞர. சிெமணி றமன்றமலும் பல ்கவிடத்கள் படடத்து சி்கரத்டதத் வதாட றெணடுவமன்று 
வநஞ்சம் நிட�ந்த ொழத்துக்்கடள உரித்தாக்குகிற�ன். இக்்கவிடதத் வதாகுபடப வெளியிடட, 
ஓவியா பதிபப்கத்தின் நிறுெைர ்கவிஞர. ெதிடலபிரபா அெர்களுக்கும் இனிய ொழத்துக்்கள்.
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அதிர்ஷடமறற கிணறு
யாழ பலாலி வீதியில் புன்ைாடலக்்கடடுென் சந்தியிலிருந்து ஏலாடல கிராமம் வெகு 

வதாடலவில் இல்டல. அந்தப பகுதியில் ஏழு வதாழிற்சாடல்கள் (இஞ்சி/எள் எணவணய் 
எடுக்கும் இயந்திரங்கள்/அச்சுக்கூடங்கள்) இருந்ததா்கவும், அதைால்தான் இந்தக் கிராமத்திற்கு 
ஏலாடல என்� வபயர ெந்தது என்றும் சிலர ்கருதுகின்�ைர. அந்த கிராமத்தில் உள்ள ஏழு 
ற்காவில்்கள் இருந்ததால் இந்த கிராமத்திற்கு இந்த வபயர ெந்ததா்க ெரலாற்று ஆய்ொளர்கள் 
இவைாரு ்காரணம் கூறுகி�ார்கள்.

. அந்த கிராமத்தில் உள்ள கிணறு்களில் உள்ள தணணீரின் தரம் அந்த பகுதியில் சி�ந்ததா்க தரம் 
பிரிக்்கபபடடுள்ளது. அந்த ஊர மக்்கள் எஙகு வசன்�ாலும் கிணறு்கடள சுமந்து வசல்ெதா்க ஒரு 
பைவமாழி உணடு. ஆைால் அது அல்ல அபபடி வசால்ெதன் ்காரணம் சில வசாற்்கள் வபயராயும் 
விடையாயும் ெரும். ‘்காவி’ என்� வசால் ்காவி என்� நி�த்டத குறிக்கும் வபயரா்கவும், ்காவுதல் 
என்� வசயடலக் குறிக்கும் விடையா்கவும் ெரும். இந்த விடை மயக்்கறம ஏைாடலயாருக்கு 
ஒரு படடபவபயடர வபற்றுக்வ்காடுத்தது.

ஏைாடல மண ்கடும் சிெபபு நி�மாைது.குஙகும நி�த்தில்,ஒடடிக்வ்காணடால் இலகுவில் 
அழியாத தன்டம வ்காணடது.

1 ்பான் குபைநதிரன் - ்கனடாசிறு க த ை



è£ŸÁªõO20

வபாதுொ்க படைய்கால றதாடடக்கிணறு்களுக்கு றமற்்கடடு இருபபதில்டல.

மாரி்கால வபரு மடையின்றபாது இந்த குஙகுமநி� மணடண ்கடரத்த வெள்ளம் கிணறு்களில் 
வீழந்து கிணற்ட� மூடி கிணற்று நீடர ்காவி நி�மாக்கும். மடை முடிந்ததும் நீர மடடம் கீழி�ங்க, 
கிணற்று சுெர, ற்காவில் மதில் சுெருக்கு ்காவி ெரணம் அடித்ததுறபால் ்காவி ெரணத்தில் 
்காணபபடும்.

ற்காடட ்காலத்தில் இக்கிணறு்கடளப பாரத்த றெற்று ஊரெர ஒருெர “ஏைாடலக் கிணறு்கள் 
எல்லாம் ்காவி” என்�ாராம்

. அதாெது ஏைாடலக் கிணறு்கள் எல்லாம் ்காவி நி�மாைடெ என்� அரத்தத்தில் ‘ ஏைாடலக் 
கிணறு ்காவி ‘ என்றிருக்கி�ார.

்காலபறபாக்கில் இபவபயர வசால் விடையா்க மருவி ஏைாடலயாருக்கு விடையா்க ெந்து 
முடிந்தது.

அந்த பகுதியில் உள்ள அந்த கிணறு்களில் உள்ள தணணீரின் தரத்திற்கு அதி்க முக்கியத்துெம் 
வ்காடுக்்கபபடுகி�து. தணணீர கிடடத்ததால் விெசாயம் வசழித்தது. மண சிெபபு நி�த்தில் 
உள்ளது, அதன் வசழுடமடய வெளிபபடுத்துகி�து. பிரதாை புட்கயிரத நிடலயமாை சுன்ைா்கம் 
கிராமத்திலிருந்து வெகு வதாடலவில் இல்டல.

ஐம்பது்களில் யாழபபாணம் திரும்பிய பல மலாயா ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வெளிநாடடு 
மறலசியன் வெள்ளி்கள் எனும் டாலர்கடள அந்தப பகுதியில் உள்ள விடள நிலங்களில் முதலீடு 
வசய்து மாளிட்க றபான்� வீடு்கடளக் ்கடடிைர. அெர்கள் உரும்பிராய் கிராமத்தில் மடலயன் 
ஓய்வூதியர சங்கத்டதயும் நிறுவிைர. நல்லதம்பி இருபது ெயதில் மலாயன் ரயில்றெயில் 
றசரந்தார. தைது ம்கன் ஒரு மலாய் அல்லது சீைப வபணடணத் திருமணம் வசய்து வ்காள்ளக் 
கூடும் என்று அெைது தந்டத ்கெடலபபடடார, றமலும் அெனுடடய ம்கன் தன் ம்கடளத் 
திருமணம் வசய்து வ்காள்ொன் என்று அெனுடடய சற்காதரிக்கு அென் ொக்குறுதி அளித்தாலும், 
வசல்லமா நடக்்காமல் றபா்கலாம். ஆைால் நல்லதம்பி தைது தந்டதயின் ொக்குறுதிடய மதித்து 
ஒரு வென்டில்றமன் றபால் நடந்து வ்காணடார. அெர தைது மடைவி வசல்லமாவுடன் மீணடும் 
மறலசியா வசன்று றமலும் இருபது ஆணடு்கள் அஙகு பணியாற்றிைார. நல்லதம்பி மறலசியாவில் 
பிரிடடிஷ் ராஜ்ஜியத்தின் கீழ ஸறடேன் மாஸடரா்கப பணியாற்றியறபாது, ஈபறபாவில் உள்ள 
நல்லதம்பி குடும்பத்தில் அன்ைமாவும் வபான்ைம்மாவும் இரடடடக் குைந்டத்கள். மலாயா 
ஓய்வூதியம் வபறுபெர்களுக்கு வபாதுொை பணபு்கள் உள்ளை. குடும்பங்கள் வபரியடெ, பல 
குைந்டத்களுடன் உள்ளை. மற்� மலாயா ஓய்வூதியதாரர்கடளப றபாலல்லாமல், நல்லதம்பி 
தைது மடைவியின் அைகில் அக்்கட� வ்காணடிருந்ததால், இரணடு குைந்டத்களுடன் அெரது 
உற்பத்தி நிறுத்தபபடடது.

நல்லதம்பி தன் பணத்தில் ்கெைமா்க இருந்தார. யாழபபாணம் திரும்பியதும், ஏலாடலயில் 
உள்ள ஒரு வபரிய நிலத்தில் அடத முதலீடு வசய்து, தைது இரடடட ம்கள்்களுக்கு ெரதடசடணயா்க 
ெைஙகுெதற்்கா்க ஒறர மாதிரியாை இரணடு வீடு்கடளக் ்கடடிைார. இரணடு வீடு்களுக்கும் 
இரணடு கிணறு்கள் றதாணடத் திடடமிடடறபாது, அந்த நிலத்தில் தணணீர பாய்ச்சிைால் 
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துரதிரஷ்டம் ெரும் என்று பிரபல ஊவரழு றொதிடர சாம்பசிெம் அறிவுறுத்திைார. நல்லதம்பி 
அெனுடடய எச்சரிக்ட்கடயப பு�க்்கணித்து, அெருடடய நிலத்தில் ஒரு வபரிய கிணறு ஒன்ட�த் 
றதாணடிைார. 

இடம் றதரவு வசய்ெதிலும், றதாணடும் பணிடய வதாடஙகுெதிலும் சிக்்கல் ஏற்படடது. 
இரணடு வீடு்களுக்கும் நடுவில் ஒரு இடத்டதக் ்கணடுபிடிபபதில் அெர ஆரெம் ்காடடிைார, 
பின்ைர அடத இரு ம்கள்்களும் பகிரந்து வ்காள்ள முடியும். அெர தைது றதடெடய பூரத்தி 
வசய்யும் அளவுக்கு அதிரஷ்டசாலி மற்றும் சுமார ஐம்பது அடி துடளயிடட பி�கு நல்ல தரமாை 
தணணீடர அடித்தார. துடளயிடும் பணி நடந்து வ்காணடிருந்த றபாது, கிணற்றில் இருந்து 
தணணீர எடுபபதற்்காை வநம்புற்கால் அடமபபா்க “துலா” க்்கா்க சிவமணடில் ஒரு ்கடடடமபடப 
உருொக்கிைார. ெளரந்த தன் ம்கள்்கள் குளிபபதற்கு மட�ொ்க கிணற்ட�ச் சுற்றிலும் படை 
றெலி றபாடடு மூடிைார.

அந்த நிலத்திற்கு கிணறு வபாருந்தாது என்� றொதிடரின் ்கணிபபு உணடமயாகிவிடடது. 
வபாங்கலுக்குப பி�கு அதி்காரபபூரெமா்க கிணறு தி�க்்கபபடட ஒரு மாதத்திற்குப பி�கு ஒரு 
விபத்து நடந்தது. ஒரு நாள் மடைக்்காலத்தில், கிணறு பாதி நிரம்பிய நிடலயில், நல்லதம்பியின் 
மடைவி வசல்லம்மா, தணணீர எடுக்கும் றபாது தெறி கிணற்றில் விழுந்தார. கிணறு இரு 
வீடடாடரயும் விடடு விலகி இருந்ததால், உதவிக்்கா்க அெள் கூக்குரல் ற்கட்கவில்டல. சில 
மணிறநரங்களுக்குப பி�கு, தற்வசயலா்க றதாடடக்்காரன் வசல்லமாவின் உடல் தணணீரில் 
மிதபபடதக் ்கணடான். இந்த சம்பெம் அந்த கிராமத்தில் பரபரபடப ஏற்படுத்தியது. நல்லதம்பி 
தைது ம்கள்்களுக்கு டியூேன் வசால்லிக் வ்காடுக்கும் தமிழ ஆசிரியருடன் வதாடரபு டெத்திருந்ததா்க 
்கடத்கள் ெந்தை. ஒரு நாள் வசல்லம்மா ஆசிரியர முத்தமிடுெடதப நல்லதம்பி பாரத்தார, 
அது குடும்பப பிரச்சிடை்கடளத் தூணடியது. குடும்பத்தில் வதாடரந்து த்கராறு ஏற்படடு, 
தற்வ்காடலக்கு தள்ளபபடடதா்க கூ�பபடுகி�து.

ஒரு ெருடத்தின் பின்ைர அந்த ஆசிரியர கிளிவநாச்சிக்கு இடமாற்�ம் வசய்யபபடட றபாது 
கிசுகிசுக்்கள் மட�ந்தை. இரவு றநரத்தில் கிணற்றுக்கு வசல்ல வபாதுமக்்கள் அச்சமடடந்தைர. 
கிணற்றின் சுெர்களில் அமரந்திருந்த வசல்லம்மாவின் றபய் அழும் அழுட்க பற்றிய ்கடத்கள் 
இருந்தை. ஆைால் றபயின் றதாற்�த்டத யாராலும் விெரிக்்க முடியவில்டல. ்கடதக்கு சுடெ 
றசரக்கும் ெட்கயில் சிலர அவிடட புஞ்சமி அன்று வசல்லம்மா இ�ந்து விடடதா்க பஞ்சமி 
இரவு்களில் அழுட்க ற்கடடதா்க வசய்தி பரபபிைர. இந்தப றபய்க் ்கடத்களில் இருந்து கிணற்ட�க் 
்காக்்க, நல்லதம்பி, கிணற்றின் அருற்க டெரெர சின்ைத்டதக் ்கடடி, அதற்கு தீபம் ஏற்றிைார. 
கிணற்ட� சுற்றியுள்ள மா, பலா மரங்களுக்கு குளித்த தணணீர பாசைம் அளித்தது.

நல்லதம்பி தைது இரணடு ம்கள்்களுக்கும் பிரமாணடமாை திருமணத்டத நடத்தி, அந்த 
இரணடு வீடு்கடளயும் ெரதடசடணயா்க ொழநாள் முழுெதும் தைக்்கா்க இரு வீடடாருக்கும் 
வ்காடுத்தார. ெரதடசடணப பத்திரத்தில் கிணற்று நீடர இரு குடும்பத்திைரும் பகிரந்து வ்காள்ள 
றெணடும் என்றும், அெர்கள் மாறி மாறி ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுட� கிணற்ட�ச் சுத்தம் 
வசய்து சிறிய டெரெர ற்காயிடலப பராமரிக்்க றெணடும் என்றும் குறிபபிடபபடடிருந்தது. 
பத்திரங்களில் றபாடபபடட நிபந்தடை்கள் மி்கத் வதளிொ்க இருந்தை. ஆைால் நல்லதம்பியின் 
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மரணத்திற்குப பி�கு இரு குடும்பங்களுக்கு இடடறய உணடமயாை பிரச்சடை வதாடஙகியது.

அன்ைம்மாவின் ்கணெர சிெராொ ஒரு முற்றபாக்கு சிந்தடை வ்காணட அரசியல்ொதி 
என்பதாறலறய இது வதாடஙகியது. உள்ளூர ்கம்யூனிஸட ்கடசியின் தடலெரா்க இருந்தார. 
தாழத்தபபடட சாதியிைடர ெழிபாடடிற்்கா்க ற்காயிலுக்குள் நுடைய விடாமல் தடுத்த ற்காயில் 
அதி்காரி்களுக்கு எதிரா்கவும், ற்காயில் கிணற்றில் தணணீர எடுக்்கவும் அெர றபாராடடங்கடள 
நடத்திைார. அெரும் கிராமத்து இடளஞர்களும் றசரந்து ்காளி ற்காவிலில் மிரு்க பலியிடும் 
நி்கழச்சிடய ஆணடுறதாறும் நடத்திைார்கள். அன்ைமா தைது ்கணெரின் அரசியல் தத்துெங்கடள 
ஆதரித்தார. அன்ைமாவும் சிெராொவும் தாழத்தபபடட குடும்பங்கள் தங்கள் வபாது கிணற்றில் 
தணணீர எடுக்்க அனுமதித்தைர. அந்தச் வசயல் தன்டை உயர சாதிடயச் றசரந்தென் என்று 
கூறிக்வ்காணட வபான்ைம்மாடெயும் ்கணெர தரமலிங்கத்டதயும் ெருத்தமடடயச் வசய்தது, 
றமலும் அெைது தந்டத மிரு்கெடத்கள் வசய்யபபடட ்காளி ற்காயிலின் நிரொகியா்க இருந்தார. 
சிெராொவின் நடெடிக்ட்க மற்றும் ்கம்யூனிச ்கருத்துக்்கள் மீது அெர ற்காபமடடந்தார. 
தரமலிங்கம் சாதி உணரவுள்ள பைடமொதி. கிராமத்தில் உள்ள அடைத்து உயரசாதி மனிதர்களும் 
அெருக்கு ஆதரெளித்தைர. அணணன்மாவின் கிணற்றின் பக்்கத்திலிருந்து தாழத்தபபடட 
சாதியிைர தணணீர எடுபபடத வபான்ைம்மாவும் தரமலிங்கமும் எதிரத்தைர. அந்த கிணற்றில் 
வெளியாட்கறளா தாழந்த சாதியிைறரா தணணீர எடுக்்க அனுமதிக்்கக் கூடாது என்று பத்திரத்தில் 
எந்த ேரத்தும் இல்டல என்று அன்ைமாவும் ்கணெரும் சுடடிக்்காடடிைர. த்கராறு குடும்பத்தில் 
பிளடெ ஏற்படுத்தியது. ஒரு ்காலத்தில் ஒன்�ா்க விடளயாடிய இெர்களது குைந்டத்கள் கூட 
ஒருெருக்வ்காருெர றபசவிடாமல் தடுக்்கபபடடைர.

ஒரு நாள் கிணற்று நீர ஃறபாலிறடாலால் மாசுபடடிருபபடத சிெராொ ்கெனித்தார. 
நல்லறெடளயா்க யாரும் தணணீர குடிக்்கவில்டல. இது வதாடரபா்க வபாலிஸில் முட�பபாடு 
வசய்யபபடடும் அெர்களால் இந்த வசயலுக்கு ்காரணமாை நபடர ட்கது வசய்ய முடியவில்டல. 
துரதிரஷ்டெசமாை கிணற்ட� மூடவும், வசாந்த கிணறு்கடள றதாணடவும் கிராமத் தடலெர 
அெர்களுக்கு அறிவுறுத்திைார. குடும்பத்திைர அதற்கு சம்மதிக்்கவில்டல.

றபார மூளும் றபாது எல்லாளாய் பாது்காபபு ெலயத்திற்குள் இருந்தது. இரு குடும்பங்களும் 
தங்களது வீடு்கடள விடடு கிளிவநாச்சியில் உள்ள இடத்திற்கு இடம்வபயர றெணடிய நிடலக்கு 
தள்ளபபடடைர. கிணறு பராமரிக்்க ஆள் இல்லாததால் அைாடதயா்க மாறியது. சுற்றியுள்ள 
மரங்கள் பராமரிக்்கபபடவில்டல.

ெருடங்கள் ்கடந்தை. ்கணணி வெடியில் அன்ைமா மற்றும் வபான்ைம்மாவின் ்கணெர்கள் 
இருெரும் வ்கால்லபபடடைர. அன்ைமாவும் வபான்ைம்மாவும் தங்கள் குைந்டத்களுடன் 
்கைடாவுக்கு குடிவபயரந்தைர. குைந்டத்கள் ெளரந்து, வெளிநாடடு சூைலுக்கு ஆளாைறபாது, 
தங்கள் தாய்மார்கள் தங்கள் ்கடந்த ்கால றெறுபாடு்கடள ம�க்்கச் வசய்தைர. அன்ைமாவும் 
வபான்ைம்மாவும் தாம் இபறபாது ்கறைடியக் குடிமக்்களாகிவிடடதா்கவும், ெயதாை ்காலத்தில் 
தங்கள் குைந்டத்களுடன் ொை விரும்புெதா்கவும் உணரந்ததால், எல்லாளாய்க்கு ெந்து நிலத்டதயும் 
வீடடடயும் அபபு�பபடுத்த முடிவு வசய்தைர.

அன்ைமாவும் வபான்ைம்மாவும் எல்லாடலக்கு ெந்தடடந்தறபாது அெர்களது வசாத்துக்்கள் 



ñ£˜èN - 2021 23

முற்�ா்க புதர மணடி கிடபபடதக் ்கணடைர. 
பலா, மா மரங்கள் அடைத்தும் மட�ந்தை. 
அதன் நிடலடயப பரிறசாதிபபதற்்கா்க இருெரும் 
அதிரஷ்டம் இல்லாத கிணற்ட� றநாக்கி நடந்தைர. 
துொலாடெ தாஙகியிருந்த கிணறு சுெர மற்றும் 
்கான்கிரீட அடமபபு அடைத்தும் றபாரின் றபாது 
குணடுவெடிபபால் முற்றிலும் அழிக்்கபபடடை. 
இரணடு வீடு்களின் றமற்கூடரயும் ்காணவில்டல. 
சுெர்கள் மடடும் நிரொணமா்க இருந்தை. 
டெரெர ற்காவில் இபறபாது இல்டல. அந்த 
இடத்தில் கிணறு இருபபடதக்கூட அெர்களால் 
அடடயாளம் ்காண முடியவில்டல. அது 
முழுெதுமா்க முடபுதர்களால் மூடபபடடிருந்தது.

“பாருங்க அக்்கா. இந்தக் கிணற்றிற்்கா்க 
நாங்கள் றபாராடிறைாம் என்று நிடைக்்க 
உங்களுக்கு முடடாள்தைமா்கத் வதரியவில்டலயா? 
இபறபாது அதன் நிடலடயப பாருங்கள். நாங்கள் 
பயன்படுத்துெதற்்கா்க அபபா ஒரு வபாதுொை 
கிணற்ட�க் ்கடடிைார, ஆைால் அது எங்களுக்கு 
துரதிரஷ்டத்டதத் தந்தது. “

“உணடமதான் தங்கச்சி. நமது ்கடந்த்கால 
நடத்டதடய நிடைக்கும் றபாது, அது 
அபத்தமா்கத் வதரிகி�து. இந்த வசாத்டத 
விற்்க றெணடாம் .  கிணறு,  வீடடட 
சீரவசய்து, றபாரிைால் பாதிக்்கபபடட கிராமக் 
குைந்டத்களுக்கு ஆதரெற்ற�ார இல்லம் அடமக்்க 
றெணடும். சாதி றெறுபாடு்கள் இருக்்கக் கூடாது. 
அைாடத இல்லத்திற்கு நம் தந்டத மற்றும் 
அம்மாவின் நிடைொ்க வபயரிடுறொம். எங்கள் 
குைந்டத்கள் இடத விரும்புொர்கள் மற்றும் 
இந்த றநாக்்கத்திற்்கா்க ஆதரெளிபபார்கள். 
நீங்கள் என்ை நிடைக்்கறீர்கள்?” அன்ைம்மா 
அக்்காவிடம் ற்கடடாள்

“நான் முழுடமயா்க ஒபபுக்வ்காள்கிற�ன். 
நல்ல ்காரியத்துக்குப பயன்படுத்திைால் இந்தச் 
வசாத்தில் உள்ள துரதிரஷ்டங்கள் அடைத்தும் 
மட�ந்துவிடும்” என்று வபான்ைம்மா 
பதிலளித்தார.

1 ்கா.ந.்கலயாணசுநதரம்

ழ்கககூ ்கவிழத்கள்
சிறு தூ�ல்்களுக்கு நடுறெ 
உடடல சிலிரத்துக்வ்காணடை 
கூடத்து சிடடுக்குருவி்கள்



வபருமடையில் நடையாமல் 
மசூதியின் மாடங்கள் 
பு�ாக்்களின் பு்கலிடம் 



ஒழுகும் மாடடுக்வ்காடடட்கயில் 
நடைந்தபடி ஒதுஙகுகின்�ை 
றசெலும் ற்காழியும் 



வதரு வெள்ளத்டத 
றெடிக்ட்கப பாரக்கின்�ை 
திணடணயில் வெள்ளாடு்கள் 



மடையில் அடித்துச் வசல்லும் 
எெமாைனின் வசருபபு 
்கவவியபடி ெளரபபு நாய் 



நடுஙகும் குளிர 
றபாரடெ றபாரத்தும் சிறுமி 
பைகிய பூடைக்கு
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்கணணன் ்கவிழத்கள்:
பிறகு
அம்மாவுக்குப பிடித்த
மாம்பலக்்கலர 
எைக்கும் பிடிக்கும்
எபறபாதும்
ொடாமல்லியிலும், மயில் பச்டசயிலும்
பத்து புடடெ்கள்
என் அலமாரியில்
பாதாம் அல்ொொ்க
இருபபினும்
இரணடு விள்ளல்தான்
என் வபயரதான்
இவவுலகில்
இனிய ்கவிடதவயைக்கு
பிறிவதாரு நாளில்
சமன்பாடு மாறியது
முபபது புடடடெ்கள்
்கடடாமல் தூஙகும்
இன்றும் புதிதாய்
எபறபாது றசடல ்கடடிறைன்
எைக்ற்க வதரியவில்டல
என் வபயர
என்பறத 
ம�ந்து றபாய்
ஏய் என்பறத 
நிரந்தரமாச்சு
மிச்சத்டதத் திைந்றதாறும்
தின்று
நிடலக் ்கணணாடியில்
நிற்கும் யாரிெள்?
வசால்ல ம�ந்துவிடறடன்
அந்தப பிறிவதாரு நாள் தான்
எைது திருமண நாள்

்காதால பார்ப்பவள்
விழியிைந்த அத்டதக்குப
பாம்புச்வசவி
்காலடி சத்தம் ற்கடடவுடன்
‘்கணணைா’ என்பாள்
குைந்டதடயக் வ்காடுத்தவுடன்
இடுபபு தடவி
அடரஞாண ்கயிறு
எத்தடை பவுன் என்பாள்
நட்கபபித்து
பறராடடாவும்
பருபபு அடடயும்
அத்தடை இஷ்டம்
அம்மா அத்டத
சணடடயில்
உயிர நடுஙகும்
எங்களுக்கு
தாத்தா அபபா திடடிைால்
‘ற்காதணடராமா’ எை
வபருஙகுரவலடுத்தழுதபின்
கிண�ருற்க நடடபயில்ொள்
எத்தடை திடடிைாலும்
அபபாவென்�ால்
அவெளவு இஷ்டம்
தீராத ்காமத்டத
றதய்த்துக் குளித்திடுொள்
நள்ளிரவில்
குைந்டதயா்க
சுருடடிய றசடல்களில்
சிறுொடு றசரத்து டெபபாள்
அம்மாவிடம் அடிொஙகி
அழுதுவ்காணறட ஓடிடுறொம்
அத்டதயிடம்
அெளும்
எங்களுக்கு
இன்னுவமாரு அம்மாதான்
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1 இரா.்வங்கபடஸ் குமார் 

்கண கூறும் ௧வி
விழி கூறும் வமாழி

அது கூறும் ஆயிரம் ்கவி
்காதல் பூத்த மைம் ்கவி பாடும்

அந்த ்காதறல தன்டை பரிமாற்� ்கணணின் துடண றதடும்
ெலி மட�த்து  ொய் நல்ொரத்டத றபசும்
விழி ்கடலில் தான் வமய் அடல வீசும்
மனித உணரவில் இனிடம கூறும் றநசம்

அது ்கண என்� பூ  றபசும் ொரத்டதயிறல மணம் வீசும்
விழி திடர என்றும் பாரடெ ்காக்கும்

மைதின் வசால்டல பாகுபாடின்றி  பாரடெயில் 
விளக்கும்...

ொரத்டத ற்கடகும் நா விளக்்கம் றதடும்
விழி தரும் வசால் பதிலும் விழி வ்காணறட அறியும்...
ொய் கூறும் வசால் ஆயிரம் ொரத்டத்கள் கூறும்...

்கண கூறும் ்கவி மைதின் பாரத்டத பாடும்...                                                              
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மணற்காடர் ்கவிழத்கள்
்கதடெத் தி�ந்தாள்
அடுத்த ்கணம் மு்கம் சிெந்தாள்
எஙகிருந்து ்கற்றிருபபாள்
ஏழு ெயதில் இவெளவு நாணத்டத 



வதருறொரத்து
மின்சாரக் ்கம்பத்திடம்
மன்னிபபுக் ற்கடடுவிடடுச்
சிறுநீர ்கழிக்கி�து நாய்



அந்த முச்சந்தியிலுள்ள ்கடடச் சுெரில்
றமாைா லிஸா வதாஙகுொறள ்கெனித்திருபபீர்கள்
அெள் அஙற்க வதாஙகிய நாளிலிருந்து
நானும் அக்்கடடக்குப றபாய்க்வ்காணடிருக்கிற�ன்
இபறபா அஙற்க ெருபெர்களுக்கு
என்ை நடந்தறதா வதரியவில்டல
எல்லாரும்
என்டைப பாரத்தல்லொ முறுெலிக்கி�ார்கள்.



முன் வீடடிவலாரு குைந்டத
என் வீடடிவலாரு குைந்டத
இெர்களுக்குத் வதரிந்திருக்கி�து
சிரிபபு ஒரு வமாழிவயன்று
எணபது ெயது இடடவெளிடய
அச்சிரிபபு என்ைமாய் பாலம் ்கடடிவிடடது.



பிச்டசக்்காரர சிரித்துவிடடுப றபாைார
இது என்ை பத்திரிட்கயில் ெரபறபாகி�தா
டிவீயில் ்காடடப றபாகி�ார்களா
பிச்டசக்்காரர ்கடடி அடணத்தாலும்
இதுதாறை நடக்்கபறபாகி�து.
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ஒரு ்கடுட்கத் துடளத்து எபபடி
ஏழு ்கடடலப பு்கடட முடிந்தது?
ஒரு ்கடுட்கத் துடளக்்க முடிந்தவதன்�ால்
ஏழு ்கடடலப பு்கடடுெதா பிரமாதம்?



என் வீடடு மதிலுக்கு றமலா்க மல்லிட்கப பூக்்கடள
இன்று ்காடல ஒருெர பறித்துக்வ்காணடிருந்தார
நான் ொசலுக்குப றபாய்ப பாரத்றதன்
என்டைக் ்கணடதும் மடியிலிருந்த பூக்்கடளக் ்காடடி
பூ ற்காயிலுக்கு என்�ார
ஆைால் அது எைக்கு
பூ அம்மாவுக்கு என்று வசான்ைதுறபால் ற்கடடது



இதுெடர ஒரு ற்காடிமுட�
சிரித்தென் றபாலிருந்தது அென் மு்கம்



்கடவுள்்கள் தூஙகிக்வ்காணடிருந்தவொரு நாளில்
அந்த நாடு வ்கால்லபபடடது
அதன் ஆத்மா அந்தரித்துச் சஞ்சரித்த ொன்வெளி
பீரஙகி்கள் எழுபபிய புட்க மூடடத்தால்
இரும ஆரம்பித்தது
குருதி வெள்ளம் அடிொைத்டத மூழ்கடித்தது
ஆத்மாவின் அந்தரிபபு அல�லாய் எழுந்தது
எந்தக் ்கடவுளின் ்காதிலும் அது விைவில்டல
இறுதியில் அது ஓய்ந்து அடஙகியறபாது
்கடவுள்்கள் விழித்வதழுந்தைர
நாம் விழிபபா்க இருந்திருந்தால்
அந்த நாடு வ்கால்லபபடடடத
அனுமதித்திருக்்கமாடறடாவமை ஆரபபரித்தைர
ஆத்மாடெயாெது உயிரத்திருக்்க டெத்திருக்்கலாம்
அடதக் வ்கான்�து பீரஙகி்களல்ல
பாராதிருந்த ்கடவுள்்களுமல்ல
இபறபாது உயிரபிடைத்து ொழகின்� நாம்
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1 மு.ஆறுமு்கவிகபனஷ

இராடழட
ஊடும் பாவும் றபாலத் தான் 
இராடடடயும் பாடடியும்

பூடத்தடலயில் ஒவவொரு முட�யும் 
சாய நூடல றபாடும் பாடடிக்கு 
்கல்யாணத்தன்று தாத்தனின் ்கழுத்தில் 
மாடல றபாடட நிடைபபுத்தான்

இபபடித்தான் ஒருநாள் எைக்கு 
என் தாத்தனுக்குத் தாத்தன் வபயடரச் வசால்லி
மணடணத் றதாணடாமறலறய 
ஆணிறெடரக் ்காடடிைாள்

இராடடடடய அெள் 
ட்கயால் சுற்� சுற்�
வெறும் குைல்்களா்க இருந்தடெ
பருத்த நூல்்கணடு்கள் ஆகும்

ஒரு நாடளக்கு இத்தடை ்கழி
சுற்றி முடிக்்க றெணடும் என்� ்கணக்கில் 
அெள் ்கலி முற்றும் ெடரக்கும் 
சுற்றிக் வ்காணறட இருந்தாள்

தாத்தனும் தறியும் கூட 
ஊடும் பாவும் தான் என்படத 
இன்வைாரு ்கவிடதயில் தான் 
வசால்ல றெணடும் 

திருவிைா ்காலங்களில் சுற்றும் 
இராடசத இராடடிைம் கூட 
எைக்குப பாடடியின் 
இராடடடயா்கத் தான் வதரிகி�து 

மற்� ஊர்களில் வசால்கி�ார்கள்
நிலவின் ்கட�டயக் ்காடடி 
நிலாவில் பாடடி ெடட சுடட ்கடத 

எங்கள் ஊரில் எபறபாதும் வசால்ெது 
நிலாவில் பாடடி இராடடடயால்
தார சுற்றும் ்கடத தான்.
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1 ஷஹனா ஸப்வான்

அவள்..
அெளுக்வ்கன்று சில ஆடச்கள் இருக்கும்..
அெளுக்வ்கன்று சில எதிரபாரபபு்கள் இருக்கும்..
அெளுக்வ்கன்று சில ்கைவு்கள் இருக்கும்..
அெளுக்வ்கன்று சில ஆற்�ல்்கள் இருக்கும்..
அெளுக்வ்கன்று சில இலடசியங்கள் இருக்கும்..
அெளுக்வ்கன்று சில மை உடளச்சல்்கள் இருக்கும்..
அெளுக்வ்கன்று சில ெலி்கள் இருக்கும்..
ஏன்;
அெளுக்வ்கன்று சில தூங்காத இரவு்களும் இருக்கும்..
இடெ அடைத்டதயும் விட,
அெளுக்வ்கன்ற� ஒரு அை்காை குடடி ொழக்ட்கயும் இருக்கும்..
ஏன் இெள் சி�குடடந்த ப�டெயா்க இருக்்க றெணடும்..

அெற்ட� நீங்கள் 
வதரிந்து,
புரிந்து,
அறிந்து வ்காள்ளுங்கள்..

உங்களில் எழும் ற்கள்வி்களுக்கு அெடள விடடயா்க மாற்� முயற்சிக்்காதீர..

உங்களுக்கு றதான்றிய எல்லாெற்ட�யும் அெளிடம் திணிக்்காதீர..

உங்கள் விருபபில்;
அெள் வெறுபடபச் சம்பாதிக்்காதீர..

அெள் உங்களுக்்கா்க ொழந்தது றபாதும்,
இனி - அெளுக்்கா்க, 
அெள் சந்றதாேத்திற்்கா்க,
அெள் விருபபிற்்கா்க,
அெள் ஆசாபாசத்திற்்கா்க
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அெடள நிம்மதியா்க ொை விடுங்கள்..

அெள் மைதிற்குள் ஆயிரமாயிரம் இருந்தாலும்,
வெளிபபடுத்த முடியாமல் - மைதிற்குள் பூடடு றபாடடு 
றபணிப பாது்காத்து ெருகின்�ாள்..
ஏவைன்�ால்,
இளம் மைம் வ்காணட மாது அெள்..

பாெம் அெள்,
தடலயாடடும் வபாம்டமயா்க அெள்..
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1 பா.சிவகுமார்

்வளுககும் சாயங்கள்!
இைக்்கெரச்சிடய 
்காதவலன்வ�ணணி
்காதல் மணம் 
புரிந்து வ்காணடை
்காதற் கிளி்கள் 
வ்காஞ்சுவமாழி
ெைக்வ்காழிந்து
நாளடடவில்
ெடசவமாழி்கறள
ெைக்்காடு வமாழியாகிை
கிளி்களா்கக்
வ்காஞ்சிக் வ்காணடடெ
பூடையா்க மாறி
பி�ாணடிக் வ்காணடை
ெடசவமாழி்களின் வீச்சில்
அடித்துக் வ்காணடதில்
சி�கு்கள் உதிரந்தை
உக்ரமாை ட்க்கலபபில்
வமௌைசாடசியா்க 
நின்றுக் வ்காணடிருந்த
நிடலக்்கணணாடி
விழுந்து வநாறுஙகியது
விடலயுயரந்த ்கணணாடி
வநாறுஙகியதில்
பதறியெர்களுக்கு
அெர்களின் உணடம பிம்பம் 
வநாறுஙகியது
ஏறைா வதரியவில்டல

ஆழச்கள்!
மைவெளிவயஙகும்
இட�ந்து கிடக்கின்�ை
ஆடசயிடல்கள்
உதிரத்த பின்பும்
மீணடும் மீணடும்
துளிரக்கின்�ை
புதிய இடல்கள்!
தள்ளி நின்று
றபாதி மரத்டத
றெடிக்ட்கப பாரக்கி�து
புத்த மைம்!
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ச.சகதி சாவித்திரி 
்கவிழத்கள்
பச்டசக் 
வ்காடி்களுக்கு 
உணடெ 
வ்காடுத்தொற� 
நீணடு ப�க்கி�து 
பாய்ந்றதாடும் 
வெணடம 
நி� ப�டெவயான்று



அதி்காடல மடை 
ஆைந்த மடையாகி�து 
அந்த 
மைடலயின் 
சிரிபபு மடையிறல, 



உயரத்திலிருந்து 
பிரிந்து 
ெந்த மடைவயான்று 
உ�ொடி 
மகிைடெக்கி�து 
மண மீது தெழும் 
தாமடர 
மலர்களின் 
பிஞ்சு மைதின் மீது



அந்த 
மடை நின்�பாடில்டல 
தாமடர 
மலரின் சிரிபபு 
குட�ந்தபாடில்டல



நீணட தூரம் 
ப�ந்து றபாகும் 
ப�டெ்களுக்்கா்க 
இடளபபா� 
மரங்களில்லாத 
இடங்கவளல்லாம் 
என் மைடதறய 
மரத்தின் 
கிடள்களா்க 
நீடடிக்வ்காணடிருக்கிற�ன்
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1 பைனி குமார்

மாமியார மரும்கள் உ�வும் 
மாமி யாவரன்று ற்களாமல் 
மாமியாடர தாவயை மதித்து 
மரும்கடள மாமியாரும் 
மற்வ�ாரு ம்கவளை நிடைத்து 
மறுறபச்சும் சச்சரவும் தவிரத்து 
மைங்கள் ஒன்றிடும் நிடலயாைால் 
மகிழந்திடும் வநஞ்சங்கள் இறுதிெடர! 

மறுவீடு வசல்லும் மணம்களும் 
மாற்�ார வீடா்க நிடையாமல் 
மணக்கும் மல்லிட்க மைதுடன் 
மணாளனின் இல்லமும் தன்வீடா்க 
மைதினில் வ்காணடால் மகிழச்சிறய! 

நாளிதழ்கள் கூறுது நாளுவமாரு வ்காடல 
தாளில் ்கணடாலும் தாங்கவில்டல மைதும்!
சடமயற் கூடம் மாறுகி�து வ்காடலக்கூடம் 
அடுபபும் வெடித்து அரஙற்கறுகி�து சதியும்!
அடரத்துப பை்காத மரும்களும் வசய்கி�ாள் 
அம்மிக் ்கல்வலடுத்துக் வ்காடல மாமியாடர! 

சிந்தியுங்கள் சிறிதுவநாடி மாமியார மரும்கறள 
நிந்தியாதீர என்டை ஏற்�ென் நாைல்லவென்று!
இதயங்கள் இடணந்து பாசத்டதப பகிரந்திடடால் 
இல்லங்கள் என்றும் இன்பத்தால் வெள்ளமாகும்!
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1 ச.  இராஜ்குமார்

துவணடுவிடாபத 
ொழக்ட்க உன்டை ஓர நாள்
தூற்றும் மறுநாள் உன்டை றதற்றும்..
அந்த நாளும் ெந்றத தீரும் 
துெணடுவிடாறத..

ஏய் மைறம துெணடுவிடாறத 
்கரும்பாட� இடுக்கிலும் 
ெணணபபூக்்கள் றதான்றும்..

்கள்ளிவசடியிலும் 
அைகிய ெணணபபூக்்கள் றதன் சிந்தும்..

துெணடுவிடாறத ஏய் மடைறம..

்காயங்கடள ஆற்று ்கவிடத்களில் 
உன்டை றதற்று ்காலம் ்கனியும் 
ொழவும் ்கனியமுதிடை சிந்தும்..!!!

1 சநதிரா மபனா்கரன்

யாழ் !
எரியும் விழி்கள் அந்த இடசக் ்கருவிக்கு! 
தாழிடட அட�க்குள் ்கைல் சூடடில்
ெ�ணட உணரவு்களின் உச்சத்தில்
நிராடசறய மிஞ்சுகி�து, எைக்கு
துருறெறி, ்கரிந்து, வெந்து
நாறை ஒடடுவமாத்த இடர! 
யாழ எழுபபும் றபவராலியில்
்கைலியின் பிர்காசம்!
சி�்கவிழந்த றபரைகி அெள்! 
இடசடயத் தழுவித் தழுவி
மயிலின் அடசவில்..
ஆ்கா,அற்புதம்! 
அறட, யாறை! றபாதும் உன் ்கரெம்
சுருக்குகிற�ன், என் விரல்்கடள
வசருக்்கற்� ்கால்்கள் பின்னுகின்�ை
இடசவெளிவயனும் வநருபபுக் 
குழிக்குள்
றதெடதயாய் வநளிந்து ஆடிய
நடைவமல்லாம் வெறும் ்கைவுதாைா..
முறிந்த நிடைவு்களில்
வநாறுஙகிச் சிதறும் யாழ! 
புடதயுணட வதான்டமயாை இர்கசியங்களும்
்கருெழிந்த எணணற்� வசாற்ற்காடெ்களும்
இடசத்வதறிபபு்களில் உன் ஆயிரம் மு்கங்கள்! 
வெதுவெதுபபூடடும் உன் வயௌெை
ஒளியில்
மீணவடழும் யாழ! 
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உறவு
அந்தப வபரு ந்கரத்தின் வீதி்கள் எஙகும் ொ்கைங்கள் ஓடிக்வ்காணடிருந்தை அடெ்கள் 

ஒன்ட� ஒன்று முந்திச் வசல்ெதற்்காய் பீப..பீப எை ஒலிடய எழுபபி பயணித்துக்வ்காணடிருந்தை. 
்கதிரென் வமல்ல வமல்ல றமவலழுந்து ெந்துவ்காணடிருக்்க குருவி்கள் சி�ட்க அடித்துப 
ப�க்்கத்வதாடஙகிை இன்னும் சில ப�டெ்கள் ஒலிடய எழுபபிக்வ்காணடிருந்தை வதருநாய்்கள் 
வ்காடடபபடடிருந்த குபடபத் வதாடடி்கடளக் கிளறி உணவு றதடிக்வ்காணடிருந்தை றநரம் ஆ்க 
ஆ்க சைக் கூடடம் கூடிக்வ்காணடிருந்தது பாடசாடல மாணெர்கள் பள்ளிக்கூடத்டத றநாக்கிச் 

1 ்காவலூர் அகிைன். கிளி்நாச்சி.சிறு க த ை
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வசன்று வ்காணடிருந்தைர.வீதியின் நடுவில் அடமக்்கபபடடிருந்த மணிக்கூடடுக்ற்காபுரம் ஏழுமணி 
என்படத ஒலி எழுபபிக்்காடடியது றதாமஸ ்கடடடயச் சுத்திக் கூடடித் தணணீர வதளித்துக் 
்கடடடயத் தி�ந்து டெத்துவிடடு அருகில் இருந்த வசம்பருத்தி மரத்தில் பூக்்கடளப பிடுஙகி 
படத்தடடில் டெத்து கும்பிடடு ்கதிடரயில் அமரந்துவ்காணடான் முதல் நாளில் எழுதபபடடிருந்த 
்கணக்கு்கடளச் சரி பாரத்து லாச்சியில் இருந்த தாள் ்காசு்கடள எடுத்து அடுக்கி டெத்துவிடடு 
எழுந்து றதநீரக் ்கடடடய றநாக்கி ந்கரந்தான்.

்காடலப பத்திரிட்கடய எடுத்துப பாரத்தபடி அணறண..எைக்வ்காரு ரீ றபாடுங்க எைச் 
வசால்லியபடி பத்திரிட்கயின் தடலபபுச் வசய்திடயப பாரக்்கத் வதாடஙகிட யாறரா ஒருெரின் 
ட்க றதாமஸின் ட்க்கடளத் தடடியது றதாமஸ பாரக்்கத் வதாடஙகிய வசய்திடய விடடுவிடடு 
தன்டைத் தடடிய ட்க்கடளப பாரத்தான்.

ஒரு எழுபது எணபது ெயது மதிக்்கத்தக்்க முதியெர ஒருெர அருகில் நின்றுவ்காணடிருந்தார 
அெரது உடட்கள் அழுக்்கா்கவும் தடலமுடி வெள்டளயும் இல்லாமல் ்கறுபபும் இல்லாமல் 
இளமஞ்சள் நி�த்தில் ்காடசியளித்தது அெரது ட்கயில் மஞ்சள் நி�முடடய துணிபடப ஒன்று 
வதாஙகிக்வ்காணடிருந்தது றதாமஸ அந்த முதியெடரப பாரத்து வசால்லுஙற்கா ஐயா என்�வும் 
தம்பி ரீ இந்தாஙற்கா எை ்கடடக்்காரர ரீடய நீடடிைார அதடை ொஙகிவிடடு மீணடும் திரும்பி 
வசால்லுஙற்கா ஐயா என்�ான்.முதியெர தம்பி எைக்கும் ஏதாெது சாபபிட ொஙகிக் வ்காடுபபா 
என்றிடவும் றதாமஸ தன் ட்கயிலிருந்த ரீடயயும் வ்காடுத்து ஒரு பணிடசயும் ொஙகி அந்த 
முதியெரிடம் நீடடிைான் அெர அதடை ொஙகி வமதுவமதுொய் பருகி உணடுவிடடு ்கடடயின் 
அருகில் இருந்த பாடலமரத்தடியில் அமரந்துவ்காணடார. ்காடசச் சரிபாரத்து ்கடடக்்காரரிடம் 
வ்காடுத்துவிடடு அஙகிருந்து ந்கரந்தான்.

றதாமஸ கிளிவநாச்சியில் உள்ள றசடெச் சந்டதயில் புடடெ வியாபாரம் வசய்து ெருகின்�ான் 
படிச்ச படிபபுக்ற்கற்� வதாழில் ஏதும் கிடடக்்காடமயிைால் ெஙகிவயான்றில் ்கடன்படடு புடடெ 
வியாபாரத்டத வதாடஙகிைான் வபருமளவில் இலாபம் கிடடக்்காத றபாதிலும் வதாழில் ஒன்று 
இருக்்கறெணடுவமன்பதற்்காய் அந்தக் ்கடடடய வதாடரந்து நடாத்தி ெருகின்�ான்.

றதாமஸ சில நாட்களாய் அந்த முதியெர மரத்தின் கீழ இருபபடதக் ்கணடிருக்கி�ான் 
ஆைால் இதுெடரயில் அெர றதாமஸிடம் எதுவும் ற்கடடதில்டல இன்றுதான் முதல்முட� தன் 
பசிடயச் வசால்லி ற்கடடிருந்தார. பசி யாடரத்தான் விடடுடெக்கி�து என்ை வசய்ெது பணம் 
உள்ளென் தன் பசிடய இலகுொ்கப றபாக்கிக்வ்காள்கின்�ான் இல்லாதென் ஒவவொருெரிடமும் 
ஒருபாய் இரணடுரூபாயாய் றசரத்து அடரபபசிடயப றபாக்கிக்வ்காள்கின்�ான். சீ..ச்..சீ..இது 
என்ை ொழக்ட்கயடா எை தன் மைதுக்குள் வசால்லிக்வ்காணடு தன் றெடலடயக் ்கெனித்தான். 

றநரம் மூன்று மணி என்படத மணிக்கூடடுக்ற்காபுர அலாரம் கூறிட முதியெர எழுந்து 
தன்னிடம் றசரந்த பணத்டத எணணிப பாரத்தபடி முன்பா்க இருந்த றதநீரக் ்கடடடய 
வசன்�டடந்தார தன்னிடம் இருந்த ்காடசக்வ்காடுத்து ஒரு பாரசல் றசாற்ட� ொஙகிக்வ்காணடு 
வமல்ல வமல்ல நடக்்கத்வதாடஙகிைார.

அந்த முதியெடரப பாரத்துக்வ்காணடிருந்த றதாமஸிற்கு தன் வபற்ற�ாரின் ஞாப்கங்கள் 
ெந்துவசன்�ை ஓடிறயாடி வீடடு றெடல வசய்திடும் அம்மா றதாடடத்டதக் வ்காத்தி பயிர 
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வசய்யும் அபபா அணணா..அணணா.. எை அன்பா்க அடைத்திடும் தஙட்க எை அென் குடும்பமும் 
அை்காைதுதான் ஆைால் அெனிற்கு அெர்கறளாடு றசரந்து ொழும் வ்காடுபபிடைடய இட�ென் 
வ்காடுக்்கவில்டல ஒத்தக் குணடில் வமாத்த உயிடரயும் பறித்துவிடடான் ஆடசக்கு ஒரு றபாடறடா 
கூட இல்டல எை அென் மைம் ெருந்திய நாட்கள் ஏராளம் ஏராளம்.

இபபடிறய அென் மைது எடத எடதறயா நிடைத்துக்வ்காணடிருக்ட்கயில் றநரம் ப�ந்றதாடியது 
்கடடடய இழுத்துப பூடடிவிடடு பக்்கத்தில் இருந்த பைக்்கடடக்குச் வசன்�ான் பாக்கியம் 
ஆச்சியின் பைக்்கடடயில் எபவபாழுதும் பைங்கள் மினுமினுத்தபடிதான் இருக்கும் அளவும் சரி 
விடலயும் சரி மற்�க் ்கடட்கடளப பாரக்்கவும் நிட�ொைதா்க இருக்கும் அதைால் ஆச்சியின் 
்கடடக்குச் வசல்ெடதறய ெைடமயாக்கிக் வ்காணடிருந்தான்

பாக்கியம் ஆச்சி றதாமடஸக் ்கணடவுடன் எழுந்து நின்று என்ைபபா இன்டடக்கு என்ை 
தர என்�வும் றதாமஸ ஆச்சி முந்திரிட்கப பைத்தில ஒரு அடரக்கிறலா றபாடுங்கென் என்�ான் 

பாக்கியம் ஆச்சி இரணடு குடலப பைத்டத எடுத்து தராசில் றபாட அது அடரக்கிறலாவிற்கு 
வ்காஞ்சம் கூடொ்கறெ ்காடடியது அதடை எடுத்து வசாபபினில் றபாடடு றதாமஸிடம் 
வ்காடுத்துவிடடு முந்நூறு ரூபா தம்பி என்�வும் றதாமஸ ஐந்நூறு ரூபாடய எடுத்து நீடடிைான் 
அபறபாது அெனுக்கு அந்த முதியெரின் ஞாப்கங்கள் ெந்து றபாயிை ஒரு பாரசல் றசாற்றுக்்கா்க 
எத்தடைறயா மனிதர்களிடம் ட்கறயந்தும் அந்த முதியெருக்கு இந்தக் ்கடசக் வ்காடுத்தால் அெர 
மைம் எத்தடை வபரிய மகிழச்சியடடயும் என்பதாய் அென் மைது சிந்தித்துக் வ்காணடது 
இருந்தாலும் ஆச்சியின் வியாபாரத்டதயும் குைபபிவிடக்கூடாவதை எணணி ஒரு முடிவுக்கு 
ெந்தான் ஆச்சி உந்தப பைத்தில அடரொசியத் தாஙற்கா ்காணும் என்�வும் பாக்கியம் ஆச்சி நூற்றி 
ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஏற்�ாற்றபால் பைத்டதப றபாடடுக் வ்காடுக்்கவும் அதடை ொஙகிக்வ்காணடு 
வீடடட றநாக்கிப பு�பபடடான்.

இரவு முழுெதும் அந்த முதியெருக்கு ஏதாெது வசய்யறெணடும் அெரது வீடுெடரச் வசன்று 
பாரக்்க றெணடும் அெரது ்கஸரத்டதப றபாக்்க றெணடும் எை ஏறதறதா நிடைத்திடவும் அென் 
்கண்கள் வமதுொய் தூக்்கத்டத ெரெடைத்துக்வ்காணடது.

மறுநாள் ்காடலயில் எழுந்து குளித்து வெளிக்கிடடு ்கடடடயச் வசன்�டடந்தான். ெைடமறபால் 
தன் றெடல்கடளவயல்லாம் வசய்து முடித்துவிடடு ்கதிடரயில் அமரந்திடவும் அந்த முதியெர 
அந்த மரத்தடிடய ெந்தடடந்தார றதாமஸின் மைம் வபரும் மகிழச்சியில் திடைத்தது ஓறடாடிச் 
வசன்று ஐயா இன்று நீங்கள் இவவிடத்தில் இருக்்கத் றதடெயில்டல உங்களுக்குத் றதடெயாை 
பணத்டத நான் தருகிற�ன் ொருங்கள் என்�வும் அந்த முதியெர றதாமஸின் மு்கத்டதப 
பாரத்தார அந்தப பாரடெ அெர ஏறதா இட�ெடைக் ்கணடுவிடடார என்பதுறபால் இருந்தது. 
றதாமஸ வமதுொய் ஐயா உங்களிற்கு எெளவு பணம் றெணடும் என்�ான் அந்த முதியெர தம்பி 
எைக்குப பணவமல்லாம் றெணாமபபா இரணடு பாரசல் சாபபாடு மடடும் றபாதும் எைக்கும் 
மடைவிக்கும் ெயித்துபபசி றபாக்்க எைச் வசால்லவும் றதாமஸ ்கடடக்்காரரிடம் இரணடு பாரஸல் 
சாபபாடடுக்்காை பணத்டதக் வ்காடுத்து பாரஸடல ொஙகி அந்த முதியெரின் துணிபடபயில் 
டெத்துவிடடு ஐயா உங்கடளக் கூடடிபறபாய் உங்கள் வீடடிலறய இ�க்கி விடுகிற�றை எைச் 
வசான்ைான் றதாமஸ அதற்கு அந்த முதியெர இல்லபபா நான் வமதுொய் றபாயிடுென் என்�ார 
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மீணடும் றதாமஸ பரொயில்டல ஐயா உங்கள் ம்கைா்க என்டை நிடைத்துக்வ்காள்ளுங்கள் 
உங்கடள ஏற்றிச் வசன்று இ�க்கிவிடுகிற�ன் என்�தும் தடலயடசத்து சம்மதித்தபடி அெைது 
உந்துருளியில் ஏறி அமரந்து வ்காள்ள றதாமஸ உந்துருளிடய வசலுத்த ஆரம்பித்தான்.

பத்து நிமிடங்களில் அந்த முதியெரின் வீடடடச் வசன்�டடந்தான் றதாமஸ.

 வமதுொய் இ�ஙகிய முதியெர தம்பி ராசா வீடடுக்கு ெந்திடடு இடடயிலறய றபாயிடாத 
உள்ள ெந்துடடுப றபாபபா என்�வும் வபரும் மகிழச்சிறயாடு உள்றள வசன்�ான் றதாமஸ.

ஒடலக்குடிடச மண சுெரிைால் ்கடடபபடட சுெர கிழிந்த த�பபால் ்காற்றில் 
ப�ந்தடித்துக்வ்காணடிருந்தது.

ராசாத்தி.. ராசாத்தி..எை அடைத்துக்வ்காணடு முன் வசன்�ார அந்த முதியெர அெர அடைத்த 
சத்தம் ற்கடடு வெளியில் ெந்தார அந்த முதியெரின் மடைவி ராசாத்தி.

வமல்லிய றதாற்�த்றதாடு கிழிந்த றசடலயில் மூன்�ாெது ்காலா்கக் ்கருதும் ஓர ஊன்றுதடிறயாடு 
ெந்த ஆச்சியிடம் சாபபாடடடக்வ்காடுத்த அந்த முதியெர றதாமடஸக் ்காடடி இந்தத் தம்பிதான் 
சாபபாடு ொஙகித் தந்தது அது மடடுமில்ல ராசாத்தி தன்டை ம்காைா்க நிடைக்்கச் வசால்லித்தான் 
வீடுெடர ஏற்றிக்வ்காணடு ெந்துச்சு நீ இத்தடை ்காலமும் பிள்டளயில்டல எை அடலஞ்சு 
திரிஞ்சதுக்கு ்கடவுளாப பாத்து ஒரு பிள்டளடயக் ்கடடசி றநரத்தில ்காடடியிருக்்கான் பாருடி 
ராசாத்தி எைச் வசால்லியபடி ஆச்சியின் றதால்்கடளப பிடித்துக்வ்காணடு ஓவெை அழுதார அந்த 
முதியெர. 

ராசாத்தி ஆச்சி ்கணெனின் ட்க்கடளபபிடித்துக்வ்காணடு றதாமஸின் அருகில் ெந்து நின்று 
அபபு ராசா இந்த மனுசன் நல்ல ெசதியாத்தான் இருந்துச்சு என்ைக் ்கலியாணம் வசய்தறதாட 
இபபுடியாகிடடு எைக்்கா்க விடியத்றதாட எழும்பி எத்தடைறயா றபரிடட ட்கறயந்தித்தான் ஒரு 
றநரச் சாபபாடடக் வ்காணடு ெருொர அதிலயும் அடர ெயிற�ாட படுத்த நாட்கள்தான் ஏராளம் 
எங்கள மலடி மலடன் எைச் வசால்லிச் வசால்லிறய இந்தச் சமூ்கம் தள்ளி டெச்சிடடு யாராெது 
ஒரு பிள்டள அபபா அம்மா எைக் கூபபிடாதா எை ஏஙகித் தவிக்கி� மைசுக்கு நீ ம்கன் என்டு 
வசால்லும் றபாது உச்சி குளிருதுபபா..்கடடசிக்்காலத்திலறயனும் எங்களுக்கு வ்காள்ளி டெக்்க 
ஒரு ம்கன் இருக்கி�ான் என்� நிடைபபிலறய இந்த உடல் சந்றதாசமா வநருபபில வெகுமய்யா.. 
எை றதாமடஸக் ்கடடியடணத்திடவும் ஆச்சியின் ்கண்களில் இருந்து ெடிந்த ்கணணீர அென் 
வநஞ்டச நடைத்தது. 

அபறபாதுதான் றதாமஸிற்கு அெர்கள் பிள்டள்கள் இல்லாதெர்கள் என்பது வதரிய ெந்தது 
அென் அெர்களின் பிள்டளயாய் ொைலாம் எை முடிவெடுத்து அெர்கடளத் தன் வீடடிற்குக் 
கூடடிச்வசன்று மகிழச்சியாய் ொைத்வதாடஙகிைான்.

(இந்தக் ்காலத்தில் ஒரு றநரச் சாபபாடு இருந்தால் றபாதுவமை நிடைக்கும் எத்தடைறயா 
முதியெர்கள் வதருறொரம் ட்கறயந்தியபடி திரிகி�ார்கள் அெர்கள் ஒவவொருெருக்குள்ளும் 
வபரும் ெலி்கள் நிட�ந்திருக்கும் ற்கட்கத்தான் யாருறம இருபபதில்டல.)
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1 ரகுநாத் வ, 
மதுழர

குளக்காதலி
வெகுளலின்
்கடடசிபபுள்ளியில் 
இறுகியப பாட�வயை 
நிசபதம் சூடிக் வ்காணடு 
வீற்றிருக்கி�ாள் 
சிறு குளத்துக்்காரி.

்கதிரென் சித�டல 
அள்ளியிட�த்தும் 
ெளியென் றமறலாடு
ெலடச புரிந்தும்
அடசவில்டல.

றமல் திரிந்த 
ப�டெ்களின்
நிைல் குடிபபினும்
கிடளக் ்கண்கள் 
இடமத்துப பாரபபினும்
அசரவில்டல.

சிறு தடடான் ஒன்று 
றமனியின் நுனியில்
உறிஞ்சும் றபாது 
வமல்லிய துளிக்கு
குடடி ொயில் 
பாலூடட மடடும்
இடசந்தெள்

ொை இடடவெளியில் 
பிரிந்திருந்த ்கருறம்கக் 
்காதலடைக் ்கண 
இடமயாமல் 
வெறித்து வ்காணடிருக்்க

அள்ளியடணக்்க 
இ�ஙகி ெந்து வபய்த
அடட மடைக்்காதலனின் 
ஒவவொரு ்கணணீர 
துளியிடையும் 
ஆயிரமாயிரம் ட்க்கறளாடு 
அழுத ெணணம்
ஆரக்்கடடித் தழுவுகி�ாள்.

நிலமும் ொனும் புணரும்
ஆைந்தக் ்காடசியிடை
ொரத்டத்களில் 
்கடவலைத் தருகி�து
சிறு குளமும் 
வபரு மடையும்!
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1 அஷவினி ழவயநதி 

எைக்வ்கைறெ
ஓர ஓரமா்க 
ஒதுக்்கபபடட அட�
முழுதும்
புத்த்கங்களுடன் 
ொழந்து வ்காணடிருக்கின்ற�ன்!

பயணங்களின்றபாதும்
ெஙகி அடடட
அடடயாள அடடட
இெற்ட�ப றபாலறெ
புத்த்கத்டதயும்
ட்கறயாடு எடுத்துச்
வசல்கின்ற�ன்!

பி�ந்தநாளுக்்கா்க
என்ை றெணடும்
யாரும் ற்கடகும் முன்றை
புத்த்கங்கள் எை
முணு முணுத்துவிடுகின்ற�ன்!

யாறரனும்
சி�ந்த புத்த்கம் ஒன்ட�
பரிந்துடர வசய்தால்
உடறை ொஙகி டெத்துக்வ்காள்கின்ற�ன்!

ொங்காமல் விடுபடட
புத்த்கங்கடள எபறபாது
ொஙகி வதாடலபறபறைா
அடிக்்கடி என்டை நாறை
ற்கள்வி 
ற்கடடுக் வ்காள்கின்ற�ன்!

தூஙகும்றபாதும்
பக்்கத்தில் ஒரு 
புத்த்கத்டத டெத்துக்வ்காணடுதான்
தூஙகுகின்ற�ன்!

எஙகிருந்துதான்
புத்த்கத்தா்கம் என்டை
வதாற்றிக்வ்காணடறதா
றபடத எைக்கு வதரியவில்டலறய!

வமௌை வமாழியால்
உடரயாடும்
புத்த்க துடண றபால்
றெற�ார துடணயுணறடா
இவடெயம்தனிறல!
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1 ஜெலீைா முஸம்மில, ஏறாவூர்

தாயிற சிறநத ப்கடயம் இலழை
தையன் சி�க்்கத் 
தியா்கம் வசய்ொள்
துன்பங்கள் தாஙகித்
துடண நின்றிடுொள்
தன்னி்கரில்லாச் றசடெ
தன்ைலமின்றிச் வசய்ொள்
தனியாய்க் ்காத்திடும்
வதய்ெம் ஆொள்
ஒளியாய் மாறி
ெழிடயக் ்காடடுொள்
அறிடெ ெளரக்்க
அருந்தெம் புரிொள்
அெனியில் தன்டை
 அரபபணிபபுச் வசய்ொள்
ற்கடு்கள் வபாறுத்றத
ற்கடயம் ஆொள்
குைந்டதயின் சிரிபபில்
குதூ்கலம் வ்காள்ொள்
்கெடல துடடத்துக்
்கருடண புரிொள்
இரணங்கள் வபாறுத்த
இராணி அெறள
ஈடில்லா உ�வு 
உலகினில் தாறய



இயறழ்க 
இட�ென் தந்த அைகிய இயற்ட்க
இன்பு�க் ்கணடு அடடந்திடு உெட்க
உயரந்திடும் மடல்களில் றம்கம் சூை
ஓடிடும் நீரவீழச்சி வ்காள்டள வ்காள்ளும்
நதிக்்கடர சூரியன் மட�யும் றபாதும்
நாதமாய் வதன்�ல் வீசும் றபாதும்
நாடிறய மைம் றதடுது இயற்ட்க
நலமாய் எமக்கு தருறம ொழக்ட்க
பச்டச இடல்கள் துளிரக்கும் றபாதும்
ப�க்கும் ப�டெ்கள் இடசக்கும் றபாதும்
சூரியக் ்கதிர்கள் றசாம்பல் உடடத்து/
றசாதியாய் றசதி வசால்லுது இயற்ட்க
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்்காபரானாழவ விட ்்காடுழம 
“ஹறலா உந்த றபாணில இருந்து ற்கடகி� அந்த ஒலிபரபப நிறுதிபறபாடடு றெடலடயப 

பாரும் 

 என்று எத்தடைதடடெ வசால்லிபறபாடடன்.”

 தைது அட�யிலிருந்து எழுதிக்வ்காணடிருந்த ஆைந்தன் சத்தம்றபாடடார.ஆைால் சமயலட�யில்  
சடமயல் வசய்துவ்காணறட தைது ட்கறபசி்களில் அடைத்து பணபடல ொவைாலி்கடளயும்  
ற்கடகும் அெர மடைவி மாதுரிக்கு அெர எத்தடை தடடெ்கள் வசான்ைாலும் உட�பபதில்டல. 
மாதுரி மாறி மாறி பல ஒலிபரபபு்கடள ற்கடபடத ெைக்்கமா்க வ்காணடிருந்தாள்.

ெைடமயா்கறெ மாதுரி அதி்க றநரம்தான் இந்த இடணய ொவைாலி்கடள ற்கடபது 
ெைக்்கம். இபறபாது இந்த வ்காறராைா டெரஸ பீதியிைால் வீடடில் அடடபடடு இருபபதால் 
இது இன்னும்  கூடி இருக்கி�து.இதைால் பலதடடெ்கள் இருெருக்கும் இந்த விடயத்தில் 
ொய்த்தரக்்கம் ெந்திருகி�து.

1 ப்காவிலூர் ்சலவராஜென்சிறு க த ை
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ஆைந்தன் இலஙட்கயில் ஒரு ஊட்கவியலாளரா்க இருந்து,பல ெருடங்களுக்கு முன்ைர 
வெரமனிக்கு   புலம்வபயரந்தெர. தமிழில்பற்றும்,அடத முட�யா்க றபசறெணடும்,எழுதறெணடும் 
என்றும் நிடைபபெர. தாய்கத்திலிருந்தறபாறத இலஙட்க ொவைாலிடய மி்கவும் றநசித்தெர.
அறுபது,எழுபது,எணபது்களின் ஆரம்பங்களில் அதன் ஒலிபரபபின் தரத்டத,றநரடமடய,தயாரி
பபாளர்களின்,அறிவிபபாளர்களின் தி�டமடய வெகுொ்க பாராடடி மகிழந்தெர.அைால் இந்த 
புலம்வபயர நாடு்களில் உள்ள ொவைாலி்கள் ்காற்�டல்களில் வ்காடுக்கின்� அலபபட�்கடள 
அெரால் தாஙகிக்வ்காள்ள முடிெதில்டல.

அதிலும் இந்த இடணயத்தள ொவைாலி்கள் இபறபாது எல்லா நாடு்களிலும் இருந்து ஒலிக்்கத்  
வதாடஙகி இருக்கின்�ை.தற்்காலத்திற்கு தகுந்தமாதிரி அறிவியல் ெளரச்சியின் உச்சத்தில் இருக்கும் 
உல்கத்தில், மாற்�ம் றெணடும் என்பதில் மாற்றுக்்கருத்து ஆைந்தனுக்கு இல்டல.விஞ்ஞாை 
யு்கத்தில் மனித சமுதாயம் இன்று உருணடுவ்காணடு இருக்கி�து..எல்லாறம சரிதான் மாற்�ங்கள் 
எல்லாம் றதடெதான்.தடலமுட�்களின் இடடவெளியில் இபறபாது பாரிய வித்தியாசங்கள் 
இல்டல என்பதும் சரியா்க இருக்்கலாம்.அதற்்கா்க வமாழிடய சிடதக்்கறொ,அடத ட்கயாளும் 
விதத்திலிருந்து மாறுபடறொ,பி�வமாழி்கள் ்கலந்துறபசறொ அனுமதிக்்க முடியாது என்பதில் 
எல்றலாரும் ்கெைவமடுக்்கறெணடும் என்� ்கருத்டதக் வ்காணடெர ஆைந்தன் 

அது எழுத்து ஊட்கறமா,அல்லது ஒலி,ஒளி ஊட்கங்கறளா,எந்த ஊட்கமா்க இருந்தாலும் 
தமிழவமாழிடய அதன் றமன்டம குட�யாமல்,அதற்கு ்களங்கம் ஏற்படுத்தாமல் ட்கயாளறெணடும் 
என்று விரும்புகி�ெர.அந்தெட்கயில்தான் அெருக்கு இந்த ஒலி ஊட்கங்கள் தமிடை 
பாடாய்பபடுத்தும் வசயடல ஜீரணிக்்க முடிெதில்டல.அதுவும் இபறபாது வ்காறராைா 
பிரச்சிடையால் வீடடிறலறய இருக்்கறெணடி ெந்ததால்.மை உடைச்சலிலும் இருக்கி�ார.சில 
ொவைாலி்களின் அலபபட�்கள் அெருக்கு எரிசடல ஏற்படுத்துகி�து.

அந்தக்்காலத்து இலஙட்க ொவைாலி நி்கழசி்கடள இலஙட்கத் தமிைர்கள் மடடுமல்ல 
தமிழநாடடில் உள்ள தமிைர்களும் விரும்பி ற்கடபார்கள்.்காரணம்,தரமாை நி்கழசி்களும்,அை்காை 
தமிழும், றநரத்தியாை உச்சரிபபும்,நுணுக்்கமாை ஒலிபரபபு யுக்தியும் இருபபறதயாகும்.ஒரு 
ொவைாலி ஒலிபரபபில் வசய்தி ஒலிபரபபு மி்க முக்கியமாைது.அந்த வசய்தி்கள் ்காற்�டல்களில் 
்கலந்து மக்்களின் ்காது்களில் எபபடி வசன்று றசரறெணடும் என்று,அன்று ஒவவொரு 
வசய்தி ொசிபபாளர்களும் ்கெைவமடுத்து,பலதடடெ்கள் ஒத்திட்கபாரத்து,ஏற்� இ�க்்கங்கள் 
அெதானித்து,சி�பபா்க தங்கடள தயாரபடுத்திய பின்ைறர ொசித்தார்கள்.அது மக்்களால் 
வபரிதும் விரும்பி ற்கட்கபபடடது.ஒரு வெளிநாடடு தடலெரின் வபயடரக்கூட,சரியா்க உச்சரிக்்க 
றெணடும் என்று அடத பலறபரிடம் வசால்லி சரிபாரத்தபின்ைரதான் ொசிபறபாம் என்று வசய்தி 
ொசிபபெர்கள் வசால்ல ஆைந்தன் ற்கடடிருக்கி�ார.

சினிமாப பாடல்்கள் ஒலிபரபபுெதாைாலும்,நி்கழசி்களுக்கு பல வபயர்களிடடு,அந்த 
தடலபபு்களுக்கு ஏற்�படிறய அறிவிபபாளர்கள் பாடல்்கடள ஒலிபரபபிைார்கள்.”வநஞ்சம் 
ம�பபதில்டல” என்று ஒரு நி்கழச்சி என்�ால் அதில் வநஞ்டசவிடடு அ்கலாத பாடல்்கள் 
ஒலிக்கும்.”நீங்கள் ற்கடடடெ” என்�ால் றநயர்கள் விரும்பி ற்கடட பாடல்்கடள 
ஒலிபரபபிைார்கள்.”இன்ட�ய றநயர” என்�ால் ஒருெர தைது விருபபத்தின்படி வதரிவுவசய்த மூன்று 
பாடல்்கடளயும்,அந்த பாடல்்களுக்கு அெர வசால்லும் ்கருத்து்கடளயும் ஒலிபரபபிைார்கள்.”ஒரு 
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படபபாடடு” என்� நி்கழச்சியில் அந்த படத்தில் இடம்வபற்�நல்ல பாடல்்கடள 
ஒலிபரபபிைார்கள்.”இரவின் மடியில்” என்� நி்கழச்சியில் இராபவபாழுதில் ற்கடடால் தூக்்கம் 
ெரத்தக்்க பாடல்்கடள றதடிவயடுத்து ஒலிபரபபிைார்கள்.”இடசக்்களஞ்சியம்”என்�ால்,பல
தரபபடட சுடெயுள்ள பாடல்்கள் ஒலிக்கும்.”இடசயடமபபாளர” என்� நி்கழச்சியில் ஒரு 
இடசயடமபபாளர இடசயடமத்த படங்களிலிருந்து.பாடல்்கள் ஒலிக்கும்.

்காடலயில் “வபாஙகும் பூம்புைல்” என்� நி்கழச்சிறய பலருக்கு உற்சா்கத்டத வ்காடுத்து 
அன்ட�யநாடள அெர்களுக்கு மகிழச்சியா்க டெத்திருக்கும்,இபபடி சினிமாப பாடல்்கடள 
டெத்து “அன்றும் இன்றும்” “மலரந்தும் மலராதடெ””இடசயும் ்கடதயும்””என் விருபபம்”றபான்� 
நி்கழசி்கடள அன்று இலஙட்க ொவைாலி ஒலிபரபபியது.

இதுதவிர நாட்கங்கள்,நற்சிந்தடை்கள்,பக்திபபாடல்்கள்,ஈைத்துப பாடல்்கள்,வபாபபிடசப 
பாடல்்கள், ஹிந்திப பாடல்்கள்,என்று எத்தடை நி்கழசி்கள் ஒவவொருநாளும் ஒலிபரபடப 
அலங்கரித்தை. ெைரஞ்ச்கமாை நி்கழசி்களா்க பாடடுக்குபபாடடு,இடசயணித்றதரவு, 
திடரவிருந்து,ஒலிச்சித்திரம் என்று எத்தடை நி்கழச்சி்கள்.ஒரு ொவைாலியின் ஒலிபரபபிற்கு 
எபபடியாை நி்கழசி்கள் றதடெறயா அத்தடையும் அன்று தகுதிொய்ந்த தமிைறிவு 
வ்காணட,அதி்காரி்களால் தரம்பாரத்து, பின்ைர அெர்களால் பரிந்துடர வசய்யபபடடபின்ைறர 
அடத ஒலிபரபபிைார்கள்.இபபடியாை ொவைாலி ்கலாசாரத்தில் இருந்து ெந்த ஆைந்தனுக்கு, 
இன்று இந்த இடணயத்தள ஒலிபரபபு்கடள உணடமயில் ஜீரணிக்்க முடியவில்டல.

புலம்வபயரந்துொழும் தமிழ மக்்களுக்கு தமிழ ொவைாலி்கள்,தமிழ வதாடலக்்காடசி்கள் 
றதடெதான். எல்லாறம இருக்கின்�ை.ெசதி்களும்,ொய்பபும் உள்ள யாரறெணடுமாைாலும் 
ஒரு ஒலிபரபடப வசய்யலாம் என்� நிடல இபறபாது ெந்துவிடடது. ஒலிபரபபு தரமம் ஒன்று 
இருக்கி�து என்று வதரியாமறல ஒலிபரபபு நிடலயம் டெத்துள்ளெர்கள் புலம்வபயர றதசங்களிறல 
பலர உள்ளைைர.

இன்று உல்கமயபபடட தமிழ இடணய ொவைாலிச் றசடெயில் அடலெரிடசடய குத்தட்கக்கு 
எடுக்கும் யாரும் ொவைாலி ஒன்ட� உருொக்்கலாம் என்� நிடல ெந்துவிடடது.  அடதவிட 
இபறபாது யூ டியூப பயன்பாடடின் மூலமும் பல ்காவணாளி ஒலிபரபபு்கள் புற்றீசல்்கள் றபால 
பு�பபடடு இருக்கின்�ை. சரி,அந்தக்்கால ஒலிபரபபுக்கும் இன்ட�ய ஒலிபரபபுக்கும் என்ை 
வித்தியாசம் இருக்கி�து என்று ற்கடடால் நிட�யறெ இருக்கி�து.அன்று ஒலிபரபபில் எத்தட்கய 
வசாற்்கடள,வசால்லாடல்்கடள பாவிக்்க றெணடும்,எத்தட்கய வசாற்்கடள பாவிக்்க, பயன்படுத்தக் 
கூடாது என்று பயிற்சியும்,அறிவுறுத்தலும் இருந்தது.அடத அறிவிபபாளர்கள், தயாரிபபாளர்கள் 
்கடடபபிடித்துவ்காணடு ஒலிபரபடப வசய்தார்கள்.ஆைால் இன்று அதற்வ்கல்லாம் அெசியமில்டல 
என்று ஆகிவிடடது. இன்றுள்ளெர்கள் ொய்க்கு ெந்தபடி வ்காச்டசயா்க சில சமயம் பச்டசயா்ககூட 
றபசுகி�ார்கள்.பாடடு ஒன்ட� றபாடத் வதரிந்தெர யாரும் அறிவிபபாளரா்கலாம். 

ஒருநாள் ெைடமறபால் மாதுரி சடமயலட�யில் தன் ட்கறபசியில் ற்கடகும் ொவைாலியில்  
ஒரு அறிவிபபாளர,ஒரு றநயருடன் றபசிய உடரயாடடல ஆைந்தன் ற்கடக்கும்படி ஆயிற்று. 
அடத ற்கடடதும் அெர உடறல நடுக்்கம் ்கணடது.

“ெணக்்கம் ஆரு றபசிறீங்க” இது அறிவிபபாளர.
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மறுபக்்கத்தில் ஒரு சத்தமும் ெரவில்டல.அெர மீணடும் 

“ஹறலா நீங்க வதாடரபில் இருக்கிறீங்க ஆரு றபசிறீங்க “

“நான் சுறரஷ் ்கடதக்கிற�ன் “

“ஆ,சுறரோ என்ை குரவலல்லாம் ஒரு மாதிரி ்கம்பி ்கர்கரக்குது”

“அபபடி ஒணடுமில்ல இங்கடைக்்க வ்காஞ்சம் குளிர அதுதான் “

“குளிரால நல்லா தூஙகிடடீங்க.அறதாட இரவெல்லாம் ்கடடில்ல நல்ல மொொக்கும் 
இல்டலயா”

“றச றச அபபடி ஒணடுமில்ல”

“அபபா றெறு எபபடி வ்காஞ்சம் விலாொரியா வசால்லுங்க”

“அவதல்ல்லாம் எபபடி வசால்லமுடியும்.சீ எைக்கு வெக்்கமாய் இருக்கு”

இபபடி அந்த உடரயாடல் இடணய ொவைாலியில் ஒலிபரபபாகியது.இடத பலறபர  
ற்கடடுவ்காணடிருபபார்கள்.ஆைந்தனுக்கு வபாறுக்்க முடியவில்டல அட�யிலிருந்து வெளிறய 
ெந்து மடைவி மாதுரியிடம் சத்தம் றபாடடார.

“இந்த ்கறுமம் புடிச்ச ஒலிபரபபு்கடள நான் இருக்கும்றபாது ற்கட்கறெணடாம் என்று உைக்கு  
எத்தடை நாட்கள்,எவெளவு தரம் வசாலிபறபாடடன்.பச்டசயா்க அென் ற்கடகி�ான்,இரவு 
படுக்ட்கயில என்ை நடந்தவதன்று. றச எைக்கு இடத ற்கடடு மணடட வெடிக்குது.

வ்காறராைா பீதியால வெளியில் றபா்காமல்,றெடலக்குப றபா்காமல் வீடறடாடு இருபபது  
வ்காடுடம என்�ால்,அதவிட வபரும் வ்காடுடம இந்த ொவைாலி்களின் வ்காடுடம.றச றச  இது 
ஒரு ொவைாலி,இென் ஒரு அறிவிபபாளன்.ற்கெலம் உைக்கு இடத ற்கட்க கூசவில்டல.”

என்று கூச்சலிடட ஆைந்தன் அந்த அடலறபசிடய அந்த ஒலிபரபடப நிறுத்திவிடடு,

“இந்த வீடடில் நான் இருக்கும்றபாது இந்த இடணயத்தள ொவைாலி்களின் சத்தமும், 
அல�லும் இருக்்கக் கூடாது.எத்தடை றபான்்கள் மூன்று றபான்்கள்.டெத்துக்வ்காணடு மாறி மாறி 
்கைடா,அவுஸத்றரலியா,ஐறராபபிய நாடு்கள் என்று ற்கடடுக்வ்காணடு என்ர உயிடர ொங்க 
றெணடாம்.எைக்கு இபறபாது வெளியிலும் றபா்கமுடியாத நிடல. பாைாய்பறபாை வ்காறராைா 
ெந்து பாடாய் படுத்துது அடதவிட நீ ற்கடகி� இந்த ொவைாலி்கள் வ்காடுடமப படுத்துது.உைக்கு 
ற்கட்கறெணும் என்�ால் உைக்குமடடும் ற்கடகி�மாதிரி சத்தத்டத டெத்து ற்களு.வபரிய சத்தமாய் 
றபாடடு எைக்கு ற்கந்தி ெர பணணறெணடாம்.இனி அபபிடி பணணிைால் இந்த றபானு்கள் 
எல்லாெற்ட�யும் நிலத்தில் அடிச்சு, உடடச்சு எறிென் அவெளவுதான் வசால்லிபறபாடடன் 
வதரிஞ்சுக்ற்கா” என்று வசால்லிவிடடு சடமயல் அட�டயவிடடு அ்கன்று றபாைார ஆைந்தன்.
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எரியும் பனிக்காடு
எழுத்தாளர றடனியல் அெர்கள் எழுதி, இரா முரு்கறெள் 

அெர்களால் வமாழிவபயரக்்கபபடட எரியும் பனிக்்காடு எனும் 
நூலின் அறிமு்கம். இந்தியாவில் 1930்களில் ஆடைமடல, 
ொல்பாட�, மூணாறு றபான்� பகுதி்களில் ஆஙகிறலயர்களால் 
உருொக்்கபபடட டீ எஸறடடடு்களில் வ்காடுடமயாை முட�யில் 
பணிபுரிய, மடையின்றி ெறுடமயில் ொடிய விெசாயத் வதாழில் 
புரிந்தெர்கள் கூலித் வதாழிலாளி்களா்க ஆடவ்காள்ளபபடடடத 
அடிபபடடயா்கக் வ்காணடு எழுதபபடட நூல் இது.

இந்த நூலில் திருவநல்றெலி, ஈறராடு, பைனி றபான்� 
இடங்களில் ொைம் வபாய்த்து விெசாயம் குன்றி படடினியால் 
ொடிய கூலி மக்்கடள, தங்களுக்கு சாத்கமா்க பயன்படுத்திக் 
வ்காணட பிரிடடிஷ் அரடசச் றசரந்த ஆஙகிறலயர்கள் அெர்கடள வ்காடுடமபபடுத்தி 
உடடல உறிஞ்சி றெடல ொஙகியடத அடிபபடடயா்கக் வ்காணடு எழுதபபடடிருக்கி�து. டீ 
எஸறடடடு்களில் பணிபுரிந்தால், ெயிரார உணவும் ட்க நிட�ய பணமும் கிடடக்குவமை ஆடச 
்காடடி, இடடபபடட றமஸதிரி்களின் மூலமா்க கூலி்களா்க மக்்கடள ெரெடைத்திருக்கின்�ைர, 
பி�கு அெர்களின் மீது ஏற்படட அதி்கக் ்கடன் சுடமயால் பணத்டத திருபபிச் வசலுத்தவும் 
இயலாமல், அஙகிருந்து தபபித்துச் வசல்லவும் முடியாமல் சிக்கிக் வ்காணடு தன்னுயிடர விடட 
கூலித்வதாழிலாளி்களின் உணடம ெரலாறு இந்நூல்..

 பசிடய மடடுறம வ்காணடு பணமில்லாமல் ொழந்து வ்காணடிருக்கும் விெசாய மக்்கடள 
சிறிது பணத்டதயும் ஆடச ொரத்டத்கடளயும் வ்காடுத்து பயணச் வசலவு, தஙகுமிடம், குளிரில் 
றபாரத்திக் வ்காள்ள ்கம்பளி எை பணமதிபபிற்கு ஈடா்க அளித்தும், டீ எஸறடடடு்களில் பணிபுரிய 
கூலித் வதாழிலாளர்களா்க மாற்�ஙவ்காள்ள டெத்து ்கடைாளியாக்கியிருக்கி�ார்கள். ஒரு ெருட 
பணயத்தில் ெரும் அெர்கள் மடலயில் நிலவும் ்கடும் குளிராலும், மலம் ்கழிக்்க, துணி துடெக்்க, 
எை பயன்படுத்தும் ஓடும் நீறராடட்களிலிருந்து குடிக்்கவும் நீடரக் வ்காள்ெதாலும் ஏற்படும் 
உடல்நிடல பாதிபபால் றெடலக்குச் வசல்ல முடியாமலும் டெத்தியத்திற்கு வசலவு எைவும் 
மீணடும் ்கடைாளியா்க ஆகியிருக்கி�ார்கள். இபபடியா்க அடிடம்களா்க சிக்கிக்வ்காணடெர்கள் 
தபபிப றபா்க ெழியின்றி டீ எஸறடடடு்களில் பணிபுரிந்திருக்கி�ார்கள். உற்சா்கத்டதக் வ்காடுக்கும் 
பாைத்டத தயாரிக்்கப பயன்படும் வ்காழுந்து இடல்கள்,அெற்ட�க் கிள்ளி றச்கரிக்கும் கூலித் 
வதாழிடல வசய்தெர்களின் உயிர நீத்த உடல்்களின் உரங்களிறலறய ெளரந்திருக்கின்�ை 
என்படதறய இந்த நூல் ்காடடுகி�து.

மிதமா்க வபய்த மடையில் ெளரும் அதி்க அளவிலாை வ்காழுந்து இடல்கறள சிறிது 
ெருமாைத்டத அெர்களுக்கு வ்காடுத்திருக்கி�து. அதி்க மடையிலும் ்கடுஙகுளிரிலும் ்கருகிய 
இடல்கள், பறிக்்கபபடட இடல்களின் எடட அளவிற்ற்கற்ப வ்காடுக்்கபபடும் கூலி்கடளயும் 
குட�த்திருக்கி�து. றசறும் ச்கதியும் நிட�ந்த இடங்களில் ரத்தத்டத உறிஞ்சும் அடடடப பூச்சி்களும் 

 1 பிபரமாநூல் அ றி முகம்



ñ£˜èN - 2021 47

அளவில்லாமல் இருந்திருக்கின்�ை. இடல்கடளப பறிக்கும் எஸறடட டு்களில் நடுஙகும் 
குளிரிலும் மடையிலும் தங்கள் உடம்டப சுற்றிக்வ்காள்ள ஒறர ஒரு ்கம்பளிடயக் வ்காணடும் 
வீடடிற்குச் வசன்�பி�கு உ�ஙகுெதற்கு முன் அெற்ட� அடுபபில் உலரத்தி றபாரத்திக்வ்காள்ள 
பயன்படுத்தியும் துன்பபபடடிருக்கி�ார்கள். உடல்நிடல சரியில்லாமல் கூலி றெடலக்கு ெர 
இயலாவிடடால் அெர்களுக்கு வ்காடுக்கும் றரேன் வபாருள்்களிலும் அளடெக் குட�த்து, கூலிடய 
குட�த்தும் ்கருடண இல்லாமல் நடந்து வ்காணடிருந்திருக்கி�ார்கள். ஆடைமடல ்காடடுக்குள் 
தாங்கள் விரும்புெது ஏதும் கிடடக்்காமல் வெள்டளயர்கள் வ்காடுபபறத ொழவெை ொழந்திருந்த 
அெர்களது ொழக்ட்க மி்கவும் துன்ப்கரமாைதா்க இருந்திருக்கி�து.

கிணறு வெடடி தூய்டமயாை நீடர வ்காடுபபதிலும், தரமாை மருத்துெமடை அடமபபதிலும், 
சத்தாை உணவுப வபாருள்்கள் வ்காடுபபதிலும் அக்்கட� வ்காள்ளாமல், கூலி்கள் எை 
குட�த்து மதிபபிடடு, அெர்களது உயிடர துச்சமா்க மதித்து பணத்டத மடடுறம ்கணக்குப 
றபாடடு ெருமாைத்டத ஈடடி இஙகிலாந்தில் ொழும் தைது பிரிடடிஷ் ்கம்வபனியாரின் 
பஙகுதாரர்களுக்கு அள்ளிக் வ்காடுத்திருக்கி�ார்கள். படிபபறிறெ இல்லாத மக்்கள் ஆஙகிறலய 
அரசின் அடக்குமுட�்கடள அறியாதெர்களா்கவும், அஙகிருந்து தபபிச் வசல்ல ெழி வதரியாமலும் 
்கடைாளி்களா்க சிக்கி தவித்திருக்கி�ார்கள். அபபடிறய அஙகிருந்து தபபி ஊடர விடடு ஓடி 
ெந்தாலும் நாடடட முழுதும் ஆளும் பிரிடடிஷ் ஆடசியாளர்களுக்கு அெர்கள் எஙகு இருக்கி�ார்கள் 
என்படத ்கணடு மீணடும் பிடித்துச் வசன்று அடித்றத வ்கால்லுெதற்கும் சிரமமாை ்காரியமா்கவும் 
இருந்திருக்்கவில்டல. றநாய்த்வதாற்றின் ்காரணமா்க இ�ந்தெர்களின் எணணிக்ட்க அஙகு 
பணிபுரிபெர்களின் எணணிக்ட்கயில் பாதியா்க இருந்த எஸறடடடு்களும் இருந்திருக்கின்�ை. 
உடல்நிடல சரியில்லாமல் அஙகிருந்து தபபிச் வசன்�ெர்கள் வசல்லும் ெழியிறலறய ்கடும் 
குளிரிைால் மாணடு றபாயிருக்கி�ார்கள். மீணடும் கூலி்கடள கீறையிருந்து மடலபபகுதிக்கு 
அடைத்துச் வசல்ல தடடயா்க இருக்கும் என்பதால் வெள்டளயர்களுக்கு உதவியா்க டெத்துக் 
வ்காணடிருக்கும் றபாலீஸ்காரர்களால் இ�பபுச் வசய்தி்கள் மட�க்்கபபடடிருந்திருக்கி�து.

 “நீரஇன்று அடமயாது உலவ்கனின் யாரயாரக்கும்

ொன்இன்று அடமயாது ஒழுக்கு.’

எனும் ெள்ளுெரின் ெரி்கள் இந்த நூல் வசால்லும் ெரலாற்றில் நிடைவுக்கு ெருகி�து. 
பணபபற்�ாக்குட�யால் ்கடன்படடு படடினியில் ொடும் குடும்பங்களில் ்கணென் தன் மடைவிடய 
வெள்டளயர்களுக்கு விடடுக் வ்காடுக்கும் வபாழுது முட�யற்� ெழியில் அெர்களிடமிருந்து 
பணத்டதப வபற்று ஓரளவு ெசதியா்க உயிர ொை முடிந்திருக்கி�து..ெயிற்றுக்கு உணவின்றி 
ொழும் மக்்களில் வபரும்பாலாைெர்கள் தெறு என்� எல்டலக்ற்க ெராமல் உயிர ொைத் 
றதடெயாை பணத்டதப வப�, கிடடும் ொய்படப பயன்படுத்திக்வ்காணடு குற்� உணரவின்றியும் 
சிலர ொழந்திருக்கி�ார்கள். ஒழுக்்கத்தின் சீரழிொ்க நம் நாடடில் ்கருதபபடும் றமல் நாடடுக் 
்கலாச்சாரத்டதப றபான்ற� எஸறடடடு்களின் பணிபுரிந்த அக்்கால கூலித் வதாழிலாளி்களும் 
மடையின்றி ஒழுக்்கமற்� நிடலயில் ொை தள்ளபபடடிருக்கி�ார்கள்.

எஸறடடடு்களில் பின்ைாளில் தகுதியாை மருத்துெடர பணியமரத்தியதற்கு ்காரணமா்க 
கீறை இருக்கும் ்காஙகிரஸ்காரர்கள் மடல றமறல ெந்து இஙகு நடக்கும் நிடல்கடள அறிந்து 
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றபாராடடம் வசய்ய ஆரம்பித்து விடடால் பிரச்சடையாகிவிடும் என்பதால், அெர்களது ்கண்கடள 
மட�க்்க தகுதி ொய்ந்த மருத்துெடர பணியில் அமரத்தியிருபபதா்க வசால்லபபடும் ்காரணங்கள் 
நாடடுக்்கா்க றபாராடி உயிர நீத்த தியாகி்கள் வபற்றுக்வ்காடுத்த விடுதடலயின் அெசியம் 
இருந்தடத இக்்கால பிள்டள்களுக்கு புரிய டெக்கும் படி இருக்கி�து. நம்டம நாறம ஆடசி 
வசய்ய ொய்பபு அடமந்தது விடுதடலடய வபற்றிருபபது எவெளவு உணரவு பூரெமாைது 
பாது்காக்்கபபட றெணடியது என்படத வபாறுபபுடன் புரிந்துவ்காள்ள அெசியமாைதா்க இந்த 
நூல் நமக்கு விெரிக்கி�து.

ஊடடி வ்காடடக்்காைல் றபான்� பகுதி்களிலுள்ள மடலபபிரறதசங்களில் வபய்யும் 
மடையாைது, நிலத்தில் அதி்கபபடியா்க உறிஞ்சபபடுெதற்கு ஏதுொ்க, புற்்கடள அதி்கமா்கக் 
வ்காணடு அவவிடங்கள் றசாடலக்்காடு்களால் நிட�ந்தடெ. இக்்காடு்களின் அழிொல் நிலத்தில் 
உறிஞ்சபபடாத நீர, நிலத்தடி நீடரயும் பாதித்து, நிலச்சரிடெயும், வெள்ள வபருக்்கத்தால் 
அழிடெயும் உணடாக்குகி�து. நம் நாடடில் தமிழநாடடில் மடடுறம இவெட்கக் ்காடு்கள் 
இருக்கின்�ை என்பது சி�பபாைது. இந்தியாவிற்கு குடிறயறிய பிரிடடிோர்கள் இஙகிலாந்திலுள்ள 
தைது வியாபார பஙகுதாரர்களுக்கு அதி்க வபாருளீடடி வ்காடுக்்க றெணடிய ்கடடாயத்தில் இந்த 
்காடு்கடள எல்லாம் டீ எஸறடடடு்களா்க மாற்றி, மடையின்றி ெறுடமயில் ொடிய ஏடை 
மக்்கடள, தமிழநாடடில் நாயக்்கர்கள் றபான்� நிலக்கிைார்களிடம் பணடணயாட்களா்க றெடல 
வசய்ெதற்கு பதிலா்க எஸறடடடு்களில் கூலி்களா்க பணிபுரிந்து நிட�ய வபாருளீடடலாம் எை 
ஆடச ்காடடி அடிடமபடுத்தியிருக்கி�ார்கள். 

வெள்டளயர்கடள வெளிறயற்றிய பி�கு, மக்்களுக்கு அவெட்கயாை வ்காடுடம்கள் இல்டல 
என்�ாலும், இயற்ட்கயாை றசாடலக் ்காடு்களின் மீது அெர்கள் ஏற்படுத்திய மாற்�ங்கடள 
ந்கரமயமாக்்கல் வபாருடடு எஞ்சியிருக்கும் ்காடு்கடளயும் அழித்துக் வ்காணடிருக்கிற�ாம். 
வெளிநாடடு மரங்களின் ெரவு, றமய்ச்சல், வநருபபு, றபான்�டெயும் ்காரணங்களா்க 
அடமந்து இச்றசாடலக் ்காடு்களின் பரபபளவில் குட�ந்து வ்காணடிருபபடத சமூ்க மற்றும் 
ெைவியல் ஆராய்ச்சி சங்கங்கள் சமீபத்திறலறய ்கணடறிந்து அரசுக்கு நடெடிக்ட்க எடுக்்க 
ற்காரிக்ட்கவிடுத்துள்ளது. ெைத்திலுள்ள பல்லுயிர வபருக்்கத்தின் றதடெ்கள் மனிதனுக்கு 
இன்றியடமயாதடெ என்படத உணரத்தி, மரங்களின் எணணிக்ட்கடய அதி்கரித்து றசாடலக் 
்காடு்களின் பரபபளடெ அதி்கரிக்்க றெணடிய ்கடடாயத்தில் இருபபதின் அெசியத்டதயும், 
நம் பிள்டள்கள் ொை இருக்கும் ெருங்காலத்திற்கு அெர்களது வசாத்தா்க றசாடலக் ்காடு்கடள 
மீடடுக் வ்காடுக்்க றெணடிய விழிபபுணரடெயும் நாம் நிடைவில் வ்காள்ள றெணடியிருக்கி�து. 
உடலுக்கு நன்டம பயக்கும் “கிரீன் டீ” எனும் ரம்யமாை பாைத்தின் ெரலா�ா்க எழுதபபடட 
“வரட டீ” எனும் நூலின் தமிைாக்்கமாை, “எரியும் பனிக்்காடு”அடைெரும் அறிய றெணடி 
ெரலாற்றுப பதிவு நூல்.

எரியும் பனிக்்காடு (Red tea) பி எச் றடனியல்
தமிழில்:இரா முரு்கறெள்
பதிபப்கம். : வபான்னுல்கம்
பக்்கங்கள். : 334
விடல. : ₹ 237
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1 சா.  ்கா.  பாரதி ராஜொ

மஞசள் நிைா
சிடலயா்க நிற்கும்
முட்களின் றமல்
பூசுகி�ாய்
மஞ்சடள! 

அந்த
முட்களின் றமல்
பூத்திருக்கி�ாய்
மஞ்சள் றராொொ்க! 

சூரியக் குைந்டத
்கதிர விரல்்களால்
ெடடத்டதத் தாணடியும்
தீடடியிருக்கி�து
மஞ்சள் நி�த்டத! 

அடமதியாை இரவில்
புத்தறராடு தியானிக்கும்
மடல்களும் மரங்களும்
விடியலில்
ஞாை ்காடசி
தருகின்�ை

ப்கவலல்லாம்
பாடித் திரிந்த
ப�டெக்கு
மஞ்சள் நிலவொளி தான்
ொசற் ்கதவு! 

நிலறெ! 
ஒரு மயிடலப றபால்
றதாட்க விரிக்கி�ாய்! 
ஆயிரம் ்கண்களாய்
நடசத்திரங்கள்! 

அடலறபசியில்
அமிழந்து றபாை
குைந்டத்கடள.. 
ொசலில் ெந்து
விடளயாட அடைக்கி�ாய்
மஞ்சள் நிலறெ! 

உன்டை ரசிக்்க
்கவிஞர்களுமில்டல
குைந்டத்களுமில்டல
்கணணீர ெடிக்கி�ாறயா? 
மஞ்சள் நிலறெ! 

தனிடம வ்காடுடமயால்
நீயும் தூக்கில் வதாஙகுகி�ாய்
அடலறபசி ற்காபுரத்தில்! 

சன்ைடலத் தி�!
இ�ஙகி ெந்திருக்கி�து
நமக்்கா்க நிலா! 
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1 ்கவிழதயின் ரசி்கன் ஹாசின்

நிழனவு்கள் அழிவதிலழை

விழி்களில் இதயக் ்கணணீருடன் ்காலம் 
முழுதும் உன்றைாடு பயனிக்கின்�து..!!!

நிடைவு்கடளயும் சுமந்து ஏக்்கங்கள் 
நிட�ந்த நாள் முழுதும் ்காதல் ட்க 
கூடுமா என்� எதிரபாரபபுடன்..!!!

ஒன்ற�ாடு ஒன்�ாய் பயனித்த 
நிடைவு்களும் உன் புன்ைட்க தந்த 
ொரத்டத்களும் திைமும் நிடைவில் 
ெந்துச் வசல்கின்�து..!!!

தனிடமயில் ொடுகின்ற�றை இது 
என் விதியா என்றைாடு ்கடடசி ெடர 
வதாடரொயா இல்டல நிடைவு்கடளறய 
தந்து விடடுச் வசல்ொயா..!!!

ஏக்்கங்களுடன் ொழந்து 
வ்காணடிருக்கிற�ன் என்றும் நிடைவு்கள் 
அழிெதில்டல..!!!

1 அய்யனார் ஈடாடி

துயரங்கடள சுமக்குமென் 
துடடத்வதறிய ெழிறதடி
ஓர விடியடலக் ்காணகி�ான்
்கடவுடள ்கடடி அடணத்துக் வ்காள்ள 
ஆடசபபடுகி�ான் 
தனிடமடய மைம் நாடுகி�து
குறுகிய பாடதயில்
வமல்ல நடந்து வசல்கி�ான்
வெயிலின் மு்கந்தி�க்்காமல்
விடிந்திருக்கும் வபாழுதில்
குளம்நிரம்பிறயாடும் 
தாமடரக்குளத்தில் 
பூத்திருக்கும்
ஓர தாமடரபபூ
ொன் உதிரத்து விடும்
ெணண துளி்களில்
நீராடுெடதக் ்கணடதும்
தானும் நீராடுகி�ான்
சிறுசிறு மீன்குஞ்சு்கள்
அெடை அபபிக்வ்காணடு 
அென் உடடல இதறமற்றுெடத 
அறிகி�ான்; 
அென் இளமைதும் 
வமளைத்தில் குளிரெடடந்து 
நீறராடு நீராய் வசன்று விடடது..
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அப்பா 
சிலுடெமுத்துவின் ம்கன் றசவியடர முன்ைாடிறய றயசுதாசனுக்குத் வதரியும். அதைால் 

அெடை ெரறெற்று அமரடெத்துக் ்கடதத்தார.

அஙகிள்! நாவைாரு முக்கியமாை த்கெறலாடு ெந்தைான். அதாெது.. உங்களின் மரும்கன் 
விக்டரதான் என்டை அனுபபிைெர. அெர உங்களின் ம்கள் ரீடடாறொடு சமாதாைமாகி.. 
றசரந்துொை விரும்புகின்�ாராம். 

்காதில் விழுந்த இந்த ொரத்டத்கடள நம்பமுடியாதெரா்க றயசுதாசன் விழித்தார.

விடளயாடாதீங்க றசவியர.

இதிடல விடளயாடடு என்ை இருக்கு. சத்தியமாய் இது உணடம.

றயசுதாசனின் மைத்துள் றதான்றிய படபடபடப வெளியால் வதரியாதொறு அடக்கியபடி 
எதிரில் இருக்கும் றசவியடரச் சந்றத்கத்துடன் ஏறிடடு றநாக்கிைார.

அெர என்ைவசால்லி அனுபபிைெர திரும்ப ஒருக்்கால் வசால்லுங்க..

உங்கடட ம்களிடம் மன்னிபபுற்கடடு.. அெறொடு றசரந்து குடும்பம் நடத்த அெர தாயாரா்க 

1 ந. கிருஷணசிங்கம்சிறு க த ை
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இருபபதா்கச் வசால்லச் வசான்ைெர.

சற்றுறநரம் றயாசித்தபின்..

இடத நம்பலாமா..

என்�ார றயசுதாசன்.

சரி நான் றபாய் உங்கடட மரும்கன் விக்டரிடடட உன்டர மாமைார றயசுதாசன் நம்பமாடடன் 
என்கி�ார என்று வசால்லிவிடடடுமா.

என்று கூறியொறு இருக்ட்கடயவிடடு எழுந்த றசவியரின் ட்கடயப பற்றிக்வ்காணட றயசுதாசன் 
அெடரத் தடுத்து அமரடெத்தார.

என்ை தம்பி! இதுக்வ்கல்லாம் ற்காவிச்சுக் வ்காள்ளலாமா. இபபடியாை ொரத்டத்கள் என்டர 
்காதிடல விைாதா என்று ஏஙகித் தவித்தென் நான்.

இறத றயாசடையாடல மைம் ெருந்தி றநாயுற்றுபறபாை அபபாொை எைக்குத் திடீவரை 
நீரெந்து இந்த நல்ல வசய்திடயச்வசால்ல நான் அதிரந்துறபாைன்.

நல்லது அஙகிள். ஆைால் இதிடல ஒரு அலுெலிருக்குது. அதாெது.. நீங்கள் ஓருக்்கால் உங்கடட 
நணபர்கள் சிலறராடட வசன்று.. மரும்கடை ொரும் வீடடுக்கு என்று அடைக்்கறெணுமாம். 
இது விக்டரின்டர விருபபம்.

என்று றசவியர வசால்லவும்.. சற்றுக் ற்காபஙவ்காணட றயசுதாசன் தன்டை ஒருொறு சமாளித்து 
மைடதத் டதரியபபடுத்தியெர..

தம்பி! அணடடக்கு நான் வ்கஞ்சிக்ற்கடடும் ற்களாது அலடசியபபடுத்திவிடடு வீடடடவிடடுப 
றபாைெர தாைா்கத் திரும்பிெருெது வ்கௌரெக் குட�வு என்று நிடைக்கி�ாரறபாலும்.

நாலு மனிதர்களின் சாடசிறயாடட நான்வசன்று அெடர அடைத்து ெரறெணடும். என்பதுதாறை 
அெரின் ஆடச.

என்று றயசுதாசன் வசால்லவும்.

இதிடல தெவ�ன்ை இருக்கி�து. நீங்கள்றபாய் அடைபபதுதான் சரிவயன்று நானும் 
நிடைக்கி�ன். நணபன் விக்டரின் விருபபம் நியாயமாைது தாறை..

சற்ற� தஙகியெர..

இதிடல எைக்கு ஒன்றும் குட�ச்சலில்டல. என்டர ம்கள் மீணடும் தைது ்கணெறராடட 
றசரந்து ொைறெணடும் என்பதுதாறை என்டர விருபபமும் ஓயாத பிராரத்தடையும்.

அது நிட�றெ�பறபாகுது. நாடளக்ற்க பின்றநரம் நான் உம்மடட வீடடுக்கு இரணடு 
நணபர்கறளாடட ெருறென். நீர மரும்கன் இருக்கி� இடத்துக்குக் கூடடிக்வ்காணடு றபாவீரா.
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என்று றயசுதாசன் ற்கட்கவும்..

வமத்தச்சரி. நான் ெந்தறெடல வெற்றியாய் முடிந்தது.

என்� றசவியர..

நீங்கள் என்டர வீடடுக்கு ெரத்றதயில்டல. எதற்கும் எைது றமாபிள் நம்பர இதுதான். குறித்துக் 
வ்காள்ளுங்கள். ெரும்றபாது அடியுஙற்கா.. நான் நணபன் வீக்டரின் இடத்தில் இருந்து நீங்கள் 
ெரறெணடிய ற�ாடடட விளங்கபபடுத்தி அஙட்க உங்கடள ெரெடைக்்கமுடியும்.

என்� றசவியர றயசுதாசனின் ட்கடயப பற்றிக்குலுக்கிச் சிரித்தமு்கத்றதாடு விடடவபற்றுச் 
வசன்�ான்.

றயசுதாசன் பி�ந்து ெளரந்ததும் திருமணம் முடித்ததும் யாழ. தீப்கற்பத்தில் ஒன்�ாை 
்காடரந்கராகும். அஙகு நிறுெபபடடு அக்்காலத்தில் இயகிெந்த றநாரறெ நாடடின் «சீறநார» 
நிறுெைத்தில் இெர பணிபுரிந்ததால் தைது மடைவியார ற�ாஸறமரிறயாடு றநாரறெக்கு 
இலகுொ்கப புலம்வபயரந்தார.

இஙகு பலவதாழில்்கள் புரிந்ததால் அதன்மூலம் அனுபெங்கடளச் சம்பாதித்துக் வ்காணடெர.. 
இபவபாழுது வீடு்கடள ொஙகிவிற்கும் நிறுெைவமான்றில் தர்கர றெடலயில் இருக்கின்�ார. 
இதைால் பணெரவு மிக்்கெரா்க மாறிவிடடார. இெரின் மூத்தம்கள் திறரசி து�வுபூணடு 
்கன்னியாஸதிரியாகி மதறசடெயில் தன்டை அரபபணித்துக்வ்காணடு.. ெத்திக்்கான் நாடடில் 
ொழுகின்�ார. 

பாசத்துக்குரிய இெரின் ம்கன் அறலாசியஸ ்கடற்வதாழிலில் விருபபஙவ்காணடு அதுகுறித்துக் 
்கற்றுத்றதறி மீன்பிடிப படகில் மாலுமியா்க றெடல வசய்தறபாது நடந்த விபத்தில் மரணமாைான். 
்கடடசி ம்கள் ரீடடா நரம்பு தடச மருத்துெ நிவுணரா்கப பணியாற்றி ெருகின்�ார. றயசுதாசின் 
தாய்ெழி மரும்கைாை வின்சன் விக்டடர இெர தைது ம்கள் ரீடடாவுக்குத் திருமணம் 
முடித்துடெத்தார.

விக்டர ்கடற்வதாழில் அடமச்சின் படகுச்றசடெத் திடணக்்களத்தில் வதாழில் நுடபநிபுணரா்கப 
பணிபுரிபெர. நல்ல சம்பளம் வபறும் உத்திறயா்கத்திலிருக்கும் விக்டர தைக்குத் தாய்ெழி 
மரும்கன். தைது வபரும் வசாத்துக்கு ஒறரொரிசாை தன்ம்கள் ரீடடாடெ டெத்துப பாது்காத்துக் 
குடும்பம் நடத்தத் தகுந்த அடக்்கமாை பிள்டளயென். என்வ�ல்லாம் தைக்குள் ்கணக்குபறபாடட 
றயசுதாசன்.. 

மி்கவும் முயன்று ம்களின் சம்மதத்டதப வபற்று.. முடித்துடெத்த ்கலியாணம் நீடித்து நிடலக்்காது 
குைம்பிப பிரிவிடையில் முடிந்தறத என்� ெருத்தத்தில் தவித்தெருக்கு.. மரும்கன் திரும்பிெந்து 
ஒற்றுடமயாகி மணொழடெத் வதாடரவிரும்புெதா்கத் த்கெல் அனுபபியது மடடற்� மகிழடெ 
உணடாக்கிவிடடது. விக்டரின் இளரத்தம் தபபுதலாை தெறு்கடளச் வசய்யுமாறு தூணடியதால் 
அென் இத்தடை ்காலமும் திடசமாறி அடலந்துவிடடான். அெைது அலுெல்கத்தில்  சிற்றூழியராய் 
பணிபுரியும் பி�நாடடுப பின்ைணிடயக்வ்காணட வெள்டள நி�பவபண ெலணடீைா என்பெள் 
தைது றபரை்கால் விக்டடர ெடளத்துத் தன்ெசப படுத்தியதால்..
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ரீடடாவுக்கும் அெனுக்கும் மைமுறிவு ஏற்படடுச் சச்சரவு்கள் றதான்றி நாளா்க றமலுமது 
முதிற்சியுற்று குடும்பப பிரிவிடையாகியது றயசுதாசனுக்குப வபரும் ்கெடலயாகிப றபாைதால் 
ரீடடா அெருக்கு ஆறுதல்கூறும் ம்களா்க மாறிைாள். நித்திய குடி்காரைாகிய ்கணெடைப பிரிந்தது 
ஒருவிதத்தில் நிம்மதி என்று எணணியெள் தைது றெடலயில் சிரத்டத்காடடிப பதவியுயரவு 
வபற்று மகிழறொடு ொழுகின்�ாள்.

விக்டரின் ஆடடமும் பாடடமும் அதி்கநாட்கள் நீடித்து நிடலக்்கவில்டல. தைது றசமிபபுப 
பணம் அத்தடைடயயும் ஆடசநாயகியாை ெலணடீைாவுக்கும் அள்ளிக் வ்காடுத்துச் வசலவு்கள் 
வசய்தறபதும் அடங்காது அெள் திைமும் தற்்கொதங்கடளத் வதாடஙகி விக்டடர மடடமா்கபறபசி 
ஆத்திரமூடடிைாள்.

அன்று.. இருெரும் குடித்துவிடடு உரத்துச்சத்தமிடடும் பாத்திரங்கடள உருடடியும்.. எறிபடடும் 
வபருத்த ஓடசடய எழுபபிக் கூக்குரலிடடு அெர்கள் பணணிய அடட்காசத்டதப வபாறுக்்கமுடியாது 
அந்தத் வதாடரமாடியில் ெசிக்கும் வீடடிைர்கள் ்காெல் துட�யிைருக்கு அறிவிக்்கறெ.. 
அெர்கள்ெந்து இருெடரயும் அடைத்துபறபாய் விசாரித்து எச்சரிக்ட்க வசய்தறபாது.. தைக்கு 
இெறராடு றசரந்து ொழெதற்கு விருபபமில்டல என்றும். இெவராரு படுறமாசக்்காரர ஏற்்கணறெ 
்கலியாணம் வசய்தெர. அந்தச்வசய்திடய மட�த்து என்டை மணம்முடிக்்க விரும்புெதா்க 
ஆடசொரத்டத்கள்கூறி என்டை அனுதிைமும் அனியாயபபடுத்திவிடடு ஏமாற்றியெர என்றும்.. 
எைது றெணடுற்காள் யாவதனில் இெடர எைது வீடடிலிருந்து உடைடியா்க வெளிறயற்றி 
விடுங்கள் என்பதாகும்.

என்வ�ல்லாம் ெலணடீைா கூறியறபாது விக்டர எதுவும் றபசாது தடல குனிந்தபடி நின்�ான். 
அென் குடித்திருந்த மதுபாைம் மயக்்கத்டத மூடடியதால் தள்ளாடியென்.. தைக்கு முன்பா்க 
இருந்த றமடசடயப பற்றிப பிடித்தான். வபாலிசார அெர்கள் இருெடரயும் இழுத்தச்வசன்று 
ெணடியில் ஏற்றிெந்து வீடடில் இ�க்கியறதாடு.. விக்டர விடிந்ததும் இந்த வீடடடவிடடு 
வெளிறய�றெணடும் என்று மிரடடி.. அதற்்காை எழுத்துமூலக் ்கடடடளடயயும் வ்காடுத்துவிடடு 
அஙகிருந்து அ்கன்�ைர.

தஙகுெதற்கு இடமற்� விக்டர இபவபாழுது உணவு விடுதிவயான்றில் அட�வயடுத்து அதில் 
தஙகியுள்ளான். எந்தவிதச் றசமிபபும் அற்�தைால் வபரிதும்முயன்று.. ெஙகியில் ்கடன்படறட 
தைது ொழக்ட்கடய ஓடடுமிென். குடிபபடதக் ட்கவிட முடியவில்டல. திைமும் அெனுக்குப 
வபருந்வதாட்க ்காசுறதடெபபடடது. குடித்துவிடடுக் ்காடரறயாடடிய குற்�த்திற்்கா்க அபராதம் 
்கடடியறதாடு சாரதிபபத்திரத்டதயும் இைந்துவிடடதால் ்காடரவிற்றுவிடடான். அதைால் கிடடத்த 
பணமும் ட்கச்வசலவிற் ்கடரந்துெரலாகிை.

இந்த நிடலயிற்தான் தைது மாமைாரிடம் சரைடடந்து ரீடடாறொடு சமாதாைம் வசய்து அென் 
ொைவிரும்பிைான். அதைாற்தான் தைது நணபன் றசவியடரத் தூதுவிடடான். அதுபலித்ததா்க 
நணபன் கூ�றெ.. மகிழந்து நிமிரந்த விக்டர மாமைாரின் ெரவுக்்கா்கக் ்காத்திருந்தான். வசய்திடய 
அறிந்த ரீடடா த்கபபைாரிடம் வசன்று.. அெறராடு றசரந்துொை எைக்கு விருபபமில்டல. 
தயவுவசய்து அெடர அடைத்துெரும் எணணத்டத நிறுத்திவிடுங்க. அெரா்க இஙட்க ெரும் 
முன்ைால் நான் அெறராடு றசரந்து ொைவிரும்பவில்டல என்� வசய்திடய அறிவித்துவிடுங்க.
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என்ைம்மா இது. 

என்று கூறியெர பத�றெ..

நிதாைமாய் ற்கழுங்க அபபா! என்ைடடட உைக்கு இதிடல சம்மதம் தாைா என்று ஏற்்கணறெ 
நீங்கள் ற்கடடிருக்்கறெணடும்.

அதிரச்சியுடன் அஙகிருந்த ஆசைத்தில் குந்தியெர..

றயசுறெ! என்ைறசாதடை இது.

என்று முைங்கறெ..

ஒருநிமிட வமௌைத்துக்குபபின்பு ரீடடா ்கடதத்தாள்.

மணம்முடித்துச் சிலநாளில் என்டைச் சலைமு� டெத்துவிடடு அந்த வெள்டளறதால் 
சிங்காரியிடம் றபாைாறரா.. அன்றிலிருந்து அெர றபசிை றபச்சுக்்கள்.. என்டையெர நடத்திைவிதம் 
எல்லாம் துணடுதுணடாய் என்டை வெடடிப றபாடடதற்குச் சமம்.

உைக்கு ெலணடீைாறபாலத் துடடயில்டல. இடுபபில்டல. மாரபு  இல்டல. நீவபணணா.. 
பாலியல் உணரச்சியற்� மரபவபாம்டமயடிநீ.

நான் ்காத்திருக்்க நீறயா.. படித்துக்வ்காணடு இருக்கி�ாய். உன்டை அடித்து இழுத்துெந்து 
கிடத்தாமல் விடடிடடன்.

உன்டர வசல்ெத்டதயும் வசல்ொக்ட்கயும் கூடடிபவபருக்கிக் குபடபயிடலறபாடு. நாறய! 
நீவயைக்கு றெணாம் நான் ெலணடீைாவிடம் றபாகிற�ன்.

என்வ�ல்லாம் மடடமா்கப றபசியெர சி்கரற்ட� உறுஞ்சியிழுத்து என்டர மு்கத்திடல 
உமிழந்தெர..

அெர ்கத்திபறபசியதில் நீங்களும் அம்மாவும் ஓடிெந்து அதிரச்சியடடந்து பாரத்தபடி நின்�டத 
வயல்லாம் ம�ந்துவிடடீர்களா அபபா!

என்றுற்கடட ரீடடா விசும்பியைறெ..

றெணாமம்மா அைாடத. விக்டரின் வதாடரடெ நிறுத்திவிடுெம்.

என்று நிதாைமாை தீரமாைத்றதாடு றயசுதாசன் கூறிைார.

மாமாெருொர ெருொவரைக் ்கடி்காரத்டதப பாரத்தொறு இருந்த விக்டடரப பாரத்துச் 
றசவியர வசான்ைான்.. றயசுதாசன் றபாண பணணிைெர அெர ெரமாடடாராம். ரீடடா உன்டை 
ஏற்்கமாடடாளாம். என்று வசால்லவும்.. தடலயில் ட்கடெத்து விக்டர தாழந்த குரலில் குைறிைான். 
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1 ரா்கவபிரியன்

்பாய்த் தணணீர்
எைது சமீப ொழவின் பக்தி 
ெயல்வெளி
வெடித்துக் கிடக்கி�து..
சமூ்க பந்தாவிற்்கா்க ொஙகிய
ஜீனி அடடடடய அரிசி அடடடயாய்
மாற்� முடியாத..
ஆயிரங்கடள இலெசமா்கப வப� 
முடியாத
தமிழ அரச்சடைப புலம்பல் புற்்கள்
முடை ்காய்ந்து பாதங்கடளக் 
கிழிக்கி�து..
படடடறயா நாமறமா ஆ்கமறமா 
பயிற்சிறயா
தாஙகி ெந்த மடை வபாய்த்த
இந்நாட்கள்
கூடரயற்� என் பக்திக் குடிடசயில்
றசாவெைக் வ்காடடுகி�து..
என் குடிடசறய ற்காவிவலை ொழும்
வபாழுது்களின் ொளியில்
அப வபாய்த்தணணீர அள்ளி 
ெயலில் வ்காடடுகிற�ன்..
ொளித் தணணீரால் ெயற் வெடிபடப
அ்கற்றுெவதன்பது ஆற்�வொைாத் 
துயரம்..
நாடளய என் பக்தி ெயல் 
நிலாவில்
பச்டசப பறசவலை வசழித்து
ஆன்மக் ்காற்றில் தடலயடசக்கும்
அற்புதங்கடள
அறிவிக்்கபபடட இலெச 
ொக்குறுதி்கவளை
நம்பிக்வ்காணடிருக்கிற�ன்..
நம்பிக்ட்க தாறை பக்தி..
விடளச்சல் ்கடிைவமைத் வதரிந்தும்
நாத்தி்க விடத்கடள

ெயவலஙகும் மாைாொரியா்கத் வதளித்த
இந்நாட்கள்
ப�டெ்களாய் ெயவலஙகும் ப�ந்தமரந்து
மணி மணியாய் வநல் ஓடச்கடள
ற்காவிலின் மணிறயாடசவயை ்கைத்திருந்தடத
அலகில் ்கெரந்து வசல்ெவதன்பது
்காலத்தின் வ்காடிய ஒபபமுடியா வ்காடுடம..
பூணூல் அணிந்த ஆன்ம விெசாயி
ெயலில் இருந்து அபபு�பபடுத்தபபடட
வெள்ளாடமயின் ்கதி
இலெச ஒளிப வபடடியாய்
துயரமுடன் மூடலயில் 
கிடத்தபபடடிருக்கி�து..
அதன் மீதாை சிலந்திவயான்று
சிந்தும் முதடலக் ்கணணீரால்
பூச்சி்கள் மரணம் மீறி
சி்கரம் வதாடுகின்�ை..
இதுவும் ்கடந்து றபாகுவமனும்
உயர ர்க வநல் விடத்கடள
யா்கத்திலிருந்து றதான்றிய றதெனின்
வெள்ளிக் குெடள்களில்
நிரபபியிருக்கிற�ன்..
வ்களசல்டயக்கும் ட்கற்கயிக்கும் 
மிடறு்கவளான்றும்
சுமித்திடரக்கு மீந்திருக்கும் மிடறு றசரத்த
இரணடுவமை பரு்கத் தந்திருக்கிற�ன்..
குெடளயின் மிடறு்கள் பயிர ்கடவைை
தள்ளுபடி வசய்யப படாதடெ்கவளன்பதால்
பக்திப பயிர ெளரந்றத தீருவமனும்
தீரக்்கமுடன்..
அடுத்த ஐந்தாணடு்களின் ெைொசத்திற்்கா்க
என் ெயல்வெளிடயப பூடடிவிடடு
வெளிறயகுகிற�ன்..
பக்தி விடளந்திருந்தால் வ்காஞ்சம் 
வசால்லிவிடுங்கள்..
புடப்க விமாைறமறி ப�ந்து 
ெந்துவிடுகிற�ன்..
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நிழனவு்கழள பிரதி 
எடுப்பவர்..!
றதநீர்கடட ஒன்றில்
பாரத்து நலம் விசாரித்துவிடடு
இ�ந்துறபாை அபபாவுடைாை நி்கழவு ஒன்றிடை 
நிடைவுக்கு வ்காணடுெந்து அபபாடெ வபருடமயா்க 
வசால்லிவிடடு 
டீக்கு ்காசுவ்காடுத்திடறடன் தம்பி நீங்க 
வ்காடுக்்கறெணடாவமை வசால்லிவிடடு ந்கரகி�ார
அபபாவின் நணபர ஒருெர
அபபாறெ றநரில் ெந்துவிடடுபறபாைதாய் 
ஒரு உணரவு எைக்குள்றள..


