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வணக்கம்,

படைபபபாளர்களுக்கு,வபாச்கர்களுக்கும் எமது பபபாங்கல் வபாழ்த்துக்்கள்.

இம்மபாத இதழ் பமபாழிபபயரபபுச் சிறபபிதழபா்க ்கபாற்றுபவளி டதமபாதம்(2022)பவளிவருவது 
மி்கவும் பபபாருத்தமபா்க இருக்கிறது என நம்புகிறறபாம்.்கபாற்றுபவளிடயயும் மதிபபளித்து 
படைபபுக்்கள் தந்துதவிய படைபபபாளர்களுக்கு நன்றிடயத்பதரிவித்துக்ப்கபாள்கிறறபாம். ்கபாற்றுபவளி 
பவளிக்ப்கபாணரும் இரணைபாவது பமபாழிபபயரபபுச்சிறபபிதழபா்க வருகிறது.இது றபபால சிற்றிதழ் 
சிறபபிதழும்,்கவிடதச் சிறபபிதழும் வரவுள்ளது.

பிறபமபாழி இலக்கியங்களின் பமபாழி ஆழுடம,சிறபபு,வடிவங்கள் றபபான்ற பலவற்டற நபாமும் 
அறிந்துப்கபாள்ள பமபாழிபபயரபபு அவசியமபாகிறது.தமிழில் பவளிவரும் அச்சு ஊை்கங்களில் 
பமபாழிபபயரபபு வடிவங்கடளயும் வபாசிக்்கக்கூடியதபா்க இருபபது சிறபபபானது.பமபாழிபபயரபபுப 
படைபபுக்்கடளத்தபாஙகி தனித்த இதழபா்கவும் தமிழ்கத்தில் பவளிவருவதபா்கவும் அறிகிறறபாம்.

தமிழில் பவளிவரும் பமபாழிபபயரபபுக்்களும் வபாச்கர்கடள பசன்றடையச்பசயவதில் 
பதிபப்கங்களும்,படைபபபாளர்களும் முடனபபுக்்கபாட்டுவதும் ஆறரபாக்கியமபா்க உள்ளது. அந்த 
வட்கயில் ்கபாற்றுபவளியின் சிறபபிதழ்்கள் தமிழ் இலக்கியத்திற்்கபான சிறு பங்களிபடபத் தந்திருக்கிறது 
என்றற நிடனக்கிறறபாம். புதிய ஆணடில்றமலும் இலக்கியமுயற்சி்களும்,பவளியீடு்களும் நமக்கு 
அடமயறவணடும்.றநபாயத் பதபாற்றின் அச்சம்,யுத்த பயம் இன்றி ஆறரபாக்கியமபான சூழலபாய உல்க 
மக்்கள் வபாழ்க்ட்க அடமய இடறவடனப பிரபாரத்திபறபபாம்.

பதபாைரந்து நம்பிக்ட்கயுைன் பயணிபறபபாம்.

நட்புைன்,

றசபாபபா
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அந்தத் ்தபாலதிகாரி
(The Postmaster)

 ஆங்கிலத்தில் : ரவீந்திரநாத் தாகூர்
 தமிழில் : க்கககிறாவ ஸுலலஹா

அந்தத் தபபால் அதி்கபாரி அவருடைய ்கைடம்கடளயும் பபபாறுபபு்கடளயும் 
உலபபூர  கிரபாமத்தில் பபபாறுபறபற்றுக் ப்கபாணைபார. அந்த கிரபாமம் மி்கவும் சிறியதபா்க 
இருந்தபாலும், அஙற்க ஓர ஆஙகிறலயர வந்து, அவருக்குச் பசபாந்தமபா்க நிறக்்கலடவ 
உற்பத்தி பசயயும் பதபாழிற்சபாடலக்கு அருகில், பரிபபாலிக்்கபபடுவதற்கு வசதியபா்க ஒரு 
தபபால் நிடலயத்டதக் ்கட்டியிருந்தபார.
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எங்களுடைய தபபால் அதி்கபாரி ்கல்்கத்தபாடவ பசபாந்தவிைமபா்கக் ப்கபாணைவர. இந்த 
ஒதுக்குப புறமபான கிரபாமத்துக்கு வந்தறபபாது, அவர நீருக்குள்ளிருந்து அபபுறபபடுத்தபபட்ை 
ஒரு மீடனப றபபான்று தன்டனயுணரந்தபார. பச்டச பறசலபான வயல், சின்னதபான குளம், 
அைரவனம் என்பவற்றபால் எல்லபா புறமும் சூழபபட்டு அவருடைய றவடலத்தளமும், 
வசிக்கும் அடறயும் றவறபாக்்கபபட்ை ஓர இருட்ைபான ப்கபாட்ைட்கயில்தபான் மி்கவும் 
தூரத்தில் அல்லபாமல் மி்கவும் அருகிறல நிறுவபபட்டிருந்தது.

நிறக்்கலடவ உற்பத்தி பசயயும் பதபாழிற்சபாடலயில் பணி புரியும் பதபாழிலபாளர்களுக்கு 
பபபாழுதுறபபாக்கு்கள் என்று ஒன்றுறம கிடையபாது. றமலும், அவர்கள் இந்த ்கற்ற 
மனிதருைன் நட்புறவபாய இருபபது பபபாறுத்தமற்றதபாய உணரந்தபார்கள். றபபாலறவ, 
இந்த ்கல்்கத்தபா மனிதரும் மக்்களுைன் பழகுவதில் ட்கறதரந்தவரபாயும் இருக்்கவில்டல. 
அறியபாதவர்களின் மத்தியில் அவர நைமபாடும்றபபாது அவர சற்றுப பபருடமயும், 
இல்டலபயன்றபால் குழபபமும் ப்கபாள்பவரபாயிருந்தபார. ஆதலபால், தபபால் அதி்கபாரிக்கு 
சிறிய எணணிக்ட்கயபான நணபர்கறள இருந்தபார்கள். அதற்்கபபபால் அவரபால் பபரிய 
பதபாைரபபடதயும் ஊரவர்களுைன் டவத்துக்ப்கபாள்ள முடியவில்டல.

அவருக்கு பசயவதற்கு ப்கபாஞச றவடல்கறள எஞசியிருந்தன. சிலறபபாது ்கவிடத்கள் 
எழுத அவர முயற்சிபபதுணடு. ஓரிரு வரி்கள் எழுத முயன்றபார அவர. இடல்களினது 
பமல்லிய அடசடவயும், வபானத்தில் ஊரகிற முகில்்களின் அழட்கயும் ரசித்திருபபது 
ஒருவரின் வபாழ்வின் பபரும் ஆசீரவபாதமபாய இருக்கும் என அவர நம்பினபார. 
அவற்டறறய ்கவிடதயில் ப்கபாணரவும் முயன்றபார அவர. அவடர மகிழ்ச்சியபால் 
நிரபபப றபபாதுமபாயிருந்தன அடவ. அவவட்க உணரவுபூரவ அம்சங்கறள அவருக்கு 
எழுத்தில் உத்றவ்கம் தருவனவபாயுமிருந்தன, புத்தம்புது வபாழ்வின் அழகிய பரிசு்கள் 
என்றற அவற்டற இந்த எளிய மனிதன் நிடனக்்கக் கூடும் என்று ்கைவுள் அறிவபான். 
‘அறரபியன் இரவு்கள்’ ்கடத்களில் வரும் மந்திர ஆவி ஜீனீ ஒறர இரவில் இவவூரின் 
இந்த மரங்கடள, இடல்கடள அடசத்து உலுபபி பின் மறுபடி அவற்டற பசம்மண 
வீதி்களபா்க உருமபாற்றிவிை றவணடுபமன்றும், றபபாலறவ, ்கணணில் பைபாதபடி 
மடறந்திருக்கும் வரிடச வரிடசயபாயக் கிைக்கும் இக்குடிடச வீடு்கள் ஒறர இரவில் பபரும் 
மபாடிவீடு்களபாய மபாறி முகில்்களுக்குப பின்னபால் உயரந்து நிற்்க றவணடுபமன்றும் என 
அவர ஏஙகினபார. அபபடி மபாறி விட்ைபால், அடர வயிறு நிரம்பிய, பபாதி இறந்துவிட்ை 
இந்த இடளஞர உயிரபபறலபாம்.

 தபபால் அதி்கபாரியுடைய சம்பளம் மி்கவும் குடறவபானதபாய இருந்தது. அவருடைய 
ஆ்கபாரங்கடள அவறர சடமத்துக் ப்கபாள்ள றவணடிய நிடலபயபான்று ்கபாணபபட்ைது. அவர 
இந்த ஆ்கபாரங்கடள ரத்தன் எனும் சிறுமிறயபாடு பஙகிட்டு ப்கபாள்ள றவணடியதபாயிற்று. 
அக்கிரபாமத்தில் வபாழும் அநபாடதச் சிறுமி ரத்தன் அந்தத் தபபால் அதி்கபாரியுடைய 
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சின்னச்சின்ன றவடல்கடள பசயவதற்கு உதவியபா்க நியமிக்்கபபட்டு இருந்தபாள். அவள் 
பசயயும் றவடல்களுக்கு பதிலபா்க சிறிதளவு உணவு பபற்றுக்ப்கபாணைபாள் அவள். 

மபாடலபபபபாழுதபாட்கயில் கிரபாமத்து மபாட்டுத்பதபாழுவங்களில் இருந்து புட்க 
சுழன்றடித்து வந்தது. ஒவபவபாரு புதருக்குள்ளிருந்தும் விட்டில்பூச்சி்களின் சபதங்கள் 
ற்கட்்க ஆரம்பித்திருந்தது. ்கர்கரபபபான அலறும் குரபலபாடு இதர பூச்சி்களும் ்கத்திக்்கத்தி 
தத்தம் சந்திபபு்கடளத் பதபாைரந்த வணணமிருந்தன. மூஙகிலின் அைரறதபாபபு்கள் 
வழிறய இடல்கள் சலசலக்கும் ஒலிடயக் ற்கட்டிை விரும்பும் எந்தக் ்கவிஞனும், 
றபயத்தனமபான அச்சம் ஒன்றுைன் ஒரு நடுக்்கம் தன் முதுகுவழிறய ந்கரவடத உணரந்து 
ப்கபாள்ள முடியுமபாய இருக்கும். தனது சின்ன ட்கவிளக்ட்க ஒளிறயற்றிய வணணம் 
அந்த தபபாலதி்கபாரி அடழத்தபார, “ரத்தன்…”

ரத்தன் அவரது அடழபடபக் ற்கட்்கறவ பவளிறய ்கபாத்திருந்தமபாதிரி, அவவிைம் 
வபாரபாமறலறய வினபாத்பதபாடுத்தபாள், “என்டனக் கூபபிட்டீர்களபா ஐயபா…?”

“என்ன பசயது ப்கபாணடிருக்கிறபாய?” தபபாலதி்கபாரி ற்கட்ைபார. “சடமயலடற 
விளக்ட்கறயற்றிை முயலுகிறறன் ஐயபா..” அவளது பதில் அதுவபாயிருந்தது.

“அது இருக்்கட்டும். சடமயலடறயில் விளக்ற்கற்றுமுன் என் சி்கரட்குழபாடய 
பற்றடவபபபாயபா?” தபபாலதி்கபாரி ற்கட்ைபார.

ரத்தன் தீவிரமபா்க எரிகின்ற பநருபபுத்துணடு்களபால் அந்த குழபாடய பற்ற டவத்து 
உதடு்கள் குவித்து ஊதியபடி எடுத்து வந்தபாள். தபபாலதி்கபாரியும் ரத்தனுைன் உடரயபாடும் 
வபாயபடபத் தரும் றநரம் அதுவபாய இருந்தது. 

“நல்லது ரத்தன், ஒரு றவடள உனக்கு உன் அம்மபாடவப பற்றி ஏதபாவது 
ஞபாப்கமிருக்கிறதபா?” அவர ஆரம்பித்தபார, அது மனதுக்கு மகிழ்வு தரும் விையமபாகும். 
அவளுக்குச் பசபால்ல நிடறய இருந்தது, எனினும் சிறிதளறவ ஞபாப்கம் இருந்தது. 
இன்னும் சிறிதளவு மறந்துறபபாயும் இருந்தது. அவளது தந்டத அவளது தபாடயவிை 
அவடள அதி்கம் றநஸித்திருந்தபார@ அவள் உயிறரபாட்ைமபா்க அவடரபபற்றிய ்கைந்த்கபால 
நி்கழ்வு்கடள ஞபாப்கம் பசயதிை முயன்றபாள். ப்கபாஞசறம நிடனவுக்கு வந்தது. அவர 
்கஷைபபட்டு றவடல பசயதுவிட்டு வழடமயபா்க மபாடல றநரங்களில் வருவதும், 
ஒன்றறபா இரணறைபா மபாடல றவடள்கள் மட்டுறம அபபடி அவள் ஞபாப்கங்களில் 
தஙகி நின்றதும் அவளது நிடனவில் இருந்தன. அது பற்றி றபசிக்ப்கபாணறை, ரத்தன் 
தடரயில் தபபால் அதி்கபாரியின் ்கபால்்களுக்கு அருகில் குந்தி வந்து பநருஙகி அமரந்தபாள். 
ஞபாப்கங்கள் பபருஙகூட்ைமபா்க அவளுக்குள் எழுந்தன. அவள் அவளுக்கு இருந்த ஒரு 
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சிறிய தம்பிடய அவளுடைய ஞபாப்கத்தில் ப்கபாணரந்தபாள். றம்கங்கள் நிடறந்த ஒரு 
நபாளில் அவள் பபபாயட்கயின் ஓரத்தில் அவனுைன் மீன் பிடித்து விடளயபாடியடதயும், 
மீன்பிடிபபதற்்கபா்க கிடளபயபான்டற தூணடிலபா்க பசயது ப்கபாணைடதயும் நிடனவுக்கு 
ப்கபாணடு வந்தபாள். இபபடி சில ்கைந்து றபபான, இடவ றபபான்ற சிறிய சம்பவங்கள் 
பபரும் அளவில் அவளது நிடனவு்களில் மூழ்கியிருக்்கலபாம். இபபடி இவர்கள் 
உடரயபாடுட்கயில் றநரம் றபபாவறத பதரியவில்டல. தபபாலதி்கபாரி ஏதபாவது உணடவ 
தயபாரிக்கும் விையத்தில் மி்கவும் சுறுசுறுபபற்றவரபா்க தபான் இருபபடத இந்த றவடள்களில் 
உணரவபார. ரத்தன் அபபபபாழுது பரபரபபபா்க பநருபடப பற்ற டவத்து பமலிதபான 
சபபபாத்தி்கடள வறுத்பதடுபபபாள், இந்த குளிர்கபாலத்தில் எஞசியிருந்த ப்கல் உணவின் 
்கறி்கள் சிலறநரங்களில் அவர்களின் மபாடல உணவுக்கு றபபாதுமபா்கவும் இருக்கும்.

ஒரு சில மபாடல றவடள்களில், பபரிய பவற்றிைமபாயக் கிைந்த பதபாழுவத்தின் 
மூடலயில் இருக்கும் அவருடைய றமடசயின் மீது அமரந்து ப்கபாணை தபபாலதி்கபாரி. 
அவருடைய பசபாந்த வீடு, அவருடைய பவளிறயற்றம் ்கபாரணமபா்க துயருற்ற அவருடைய 
தபாய மற்றும் தஙட்க றபபான்றவர்கடள நிடனவில் ப்கபாணடு வருவபார, இந்த 
ஞபாப்கங்கள் அவருடைய மனதிற்கு பபரும் துயரத்டத ஏற்படுத்தும். இந்த ஞபாப்கங்கள் 
அவருடைய மனடத எபபபபாழுதும் அடலக்்கழித்துக் ப்கபாணடிருக்கும். ஆனபால் இடவ 
பற்றி அவர பதபாழிற்சபாடலயில் பணி புரியும் ஆண்களுைன் உடரயபாை முடியபாது. 
இருந்தபாலும், மீணடும் அடவ்கடள இந்தச் சிறிய பபண பிள்டளடய முன்டவத்துக் 
ப்கபாணடு ஞபாப்கபபடுத்திக் ப்கபாள்ளும் முடறடய அவர அவரபா்கறவ இயற்ட்கயபா்க 
்கணடுபபிடித்துக் ப்கபாணைபார. அதனபால் அவருடைய குடும்ப உறவு்கடள குறிபபபா்க 
தபாய, தம்பி மற்றும் தஙட்க பற்றிய எல்லபா மடறமு்கமபான சிறிய குறிபபுக்்கடளயும் 
அவர்கடளப பற்றி அடனத்டதயும் அவளுக்கு பதரிந்துக் ப்கபாள்ள முடியுமபாயிருந்தது. 
அவள் தனக்கு மி்க பநருக்்கமபானவர்களபா்க அவர்கடள உணரந்தபாள். அவளது வபாழ்நபாள் 
பூரபா்கவும் அவர்கடளத்தபான் அறிந்திருந்த மபாதிரி அவள் உணரந்தபாள். நிஜத்தில் அவளது 
சின்ன இதயத்தில் அவர்களது பைங்கள் அழ்கழ்கபாய வடரயபபட்டிருந்தன.

ஒரு ப்கல் பபபாழுது. மடழ பபயது ஓயந்திருந்த ஒரு இடைறவடளப பபபாழுதில், 
பமல்லிய சூட்றைபாடு மபாருதம் வீசிக் ப்கபாணடிருந்தது. குவிந்து பரந்திருந்த 
புல்பவளி்களினதும், இடல்களினதும் வபாசம் சூரியனின் சூட்டில், உைம்பில் ்கடளபபுற்ற 
பூமியின் ்கத்கதபபபான மூச்டசபறபபால சூைபாயப பரவிற்று. ்கபாலபா்கபாலமபாயப பபாடும் 
ஒரு பட்சியின் தனிடம மிட்கத்த பபாைல், இயற்ட்கயின் ப்கல் பபபாழுதின் தரபபாரின் 
மீது பரிதபாபமபான ஒரு விணணபபத்டத முன்டவபபதுறபபால எஙகிருந்றதபா ற்கட்ைது. 
ஆற்றுவதற்குரிய ்கைடம்கள் அந்தத் தபபாலதி்கபாரிக்கு மி்கக் குடறவபா்கறவ இருந்தன. 
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மடழநீரபால் ்கழுவித் துடைக்்கபபட்ை பமல்லிய ஒளிரும் இடல்களில் பரவும் 
அடசடவயும், மடழயபாயப பபபாழியபாமல் விைபபட்ை துணடு துணடு பவணறம்கங்களின் 
மீது சூரியனின் படையபான பரவடலயும், பபாரத்துக் ப்கபாணடிருபபது அவர றவடலயபா்க 
இருந்தது. இதயத்தின் மி்க பநருக்்கமபான உறவபா்க ஒரு சின்ன ஆன்மபா றதபாழடம 
தந்தபடி இருபபடத பபாரத்து உணரந்து ப்கபாணறை அவர அமரந்திருந்தபார. 

பபருமூச்சு விட்ைபடி தபபாலதி்கபாரி ரத்தடன அடழத்தபார. அவறவடளயில் பவளிNய 
ப்கபாயயபா மரத்தின் கீழ் ்கபால்்கள் நீட்டியபடி சபாயந்திருந்த ரத்தன் பழுக்்கபாத ப்கபாயயபா 
பழத்டத உணைபடி இருந்தபாள். அவளுடைய எஜமபானின் அந்த அடழபடப ற்கட்ைவுைன் 
ஒறர தைடவயில் எழுந்து அவடர றநபாக்கி ஓடினபாள்.

“ஆம், தபாதபாபபாபு நீங்கள் அடழத்தீர்களபா?” மூச்சிடரத்தபடி ஓடிவந்த அவள் 
வினவினபாள். 

“ஒவபவபாரு நபாடளக்கும் நபான் உனக்கு ப்கபாஞசம் ப்கபாஞசமபா்க வபாசிக்்க ்கற்று 
தரபறபபாகிறறன்’’ என்று தபபாலதி்கபாரி கூறினபார. அவர தினமும் அவளுக்குக் ்கற்பிக்்க 
மதிய றநரத்தில் இருந்து பதபாைஙகினபார. அவர உயிபரழுத்துக்்களில் இருந்து ஆரம்பித்தபார, 
றமலும், சடுதியபா்க முன்றனற்றமடைந்து பமயபயழுத்துக்்கள், இடைச்பசபாற்்கள் 
என்பவற்டற ்கற்பித்தபார.

ஸரபபான் மபாதத்தில், மடழ பதபாைரந்தது. குழி்களும், ்கபால்வபாய்களும் மடழ நீரபால் 
நிரம்பி வழிந்து ப்கபாணடிருந்தன. சைசைத்துப பபயயும் மடழயில் தவடள்களின் சத்தமும் 
ற்கட்டுக்ப்கபாணடிருந்தது. சந்டதக்குக்கூை நைந்துறபபா்க முடியபாது இருந்தது. அடனவரும் 
பைகு்களில் பயணித்தபார்கள். மடழ பதபாைரந்து பபயத வணணம் இருந்தது. ஒருநபாள் 
மடழ விடி்கபாடலயில் இருந்து பபயயத் பதபாைஙகி இரவு வடர பபயது ப்கபாணறை 
இருந்தது.

்கதவணடை பவகுறநரம் ்கபாத்திருந்தபாள் தபபால் அதி்கபாரியின் மபாணவி. வழடமயபான 
அடழபபு வபாரபாதிருந்தறபபாது, பமல்ல அவள் உள்றள நுடழந்தபாள். ட்கயில் ்கட்டு 
புத்த்கங்கடள அவள் டவத்திருந்தபாள். அவர ்கட்டிலில் சபாயந்திருபபடதக் ்கணைறபபாது 
அவர உறக்்கத்தில் இருபபதபாய எணணி, பபருவிரல் நுனியில் பமல்ல நைந்தபாள் அவள். 
சட்பைன்று அவர தன்டன அடழபபது ற்கட்ைது அவளுக்கு. திரும்பி, அவள் அருற்க 
விடரந்து றபபாய ற்கட்ைபாள், “நீங்கள் தூஙகிக் ப்கபாணடிருக்்கவில்டலயபா தபாதபாபபாபு?” 
துயரறம மிட்கத்த மனநிடலயில் இருந்தவர ்கபாயச்சலின் றவதடன பற்றிச் பசபான்னபார, 
“பநற்றியில் ட்கடவத்துத் பதபாட்டுபபபார.” தன்னந்தனி இைத்தில் எவருமற்ற பவறுடம 
சூழ்ந்திருந்தது அவடர. மடழ ப்கபாட்டிக்ப்கபாணறை இருந்தது. சஙகு வடளயல்்கள் இட்ை 
பமன்்கரங்கள் அவரது பநற்றி பதபாட்ைறபபாது, தன் தபாயும் சற்கபாதரியும் பபணடமயின் 
பமன்டமறயபாடு பக்்கத்து அமரந்துப்கபாணடு தன் உைலுக்கும், பிணிக்கும் ஆறுதலபாய 
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இருபபதுறபபால இருந்தது அவருக்கு. அவரது அன்பினுக்்கபான றதைல் நிடறறவறபாதளவில் 
ஒன்றும் இருக்்கவில்டல. ரத்தன் இபறபபாது சிறு பிள்டளயில்டல. ஒரு தபாயின் பபாத்திரம் 
வகித்து, அவள் டவத்தியடர அடழத்து, சரியபாய றநரத்துக்கு மருந்து மபாத்திடர்கள் 
ப்கபாடுத்து, இரபவல்லபாம் ்கட்டில் அருகில் அவருைன் விழித்றத கிைந்து, பக்குவமபான 
உணவு அவருக்்கபாயச் சடமத்து வழஙகி, ஆயிரம் முடற “இபறபபாது எபபடியிருக்கிறது 
தபாதபாபபாபு” என்று விசபாரித்தபடி பபரிய பபணணபாயத் றதபாற்றம் பபபாழிந்தபாள்.

நிடறய நபாட்்களின் பின் பமல்ல றநபாயிலிருந்து மீணைபார தபபாலதி்கபாரி. உைல் 
பமலிந்து பலவீனபபட்டு ்கபாணபபட்ைது. எனினும், இபபடிறயனும் இருபபது றபபாதும் 
என்றபானது அவருக்கு. எபபடிறயபா அவர றபபா்க றவணடி இருந்தது. தன் உைல் றசபாரவு 
நிமித்தம் இைமபாற்றம் ற்கபாரி அவர தன் தடலடமய்கத்துக்கு உைனடியபா்க மைல் எழுதத் 
பதபாைஙகினபார. தபபால் அதி்கபாரிடய தபான் தபாதியபாய றசவ்கம் புரிந்து பிணியிலிருந்து 
மீட்பைடுத்த பின், ரத்தன் மறுபடியும் வீட்டுக்கு பவளிறய எபறபபாதும்றபபால தன் 
இருபபிைத்திறலறய இருந்தபாள். ஆயினும், அவரது அடழபபு முன்னடரப றபபால 
அவள் பசவி்களில் வந்து எட்ைவில்டல. சிலறபபாது அவள் அவரிருக்கும் அடறடய 
எட்டிப பபாரத்துக்ப்கபாணைபாள். ்கதிடரயில் சங்கைபபட்ைபடி உட்்கபாரந்துப்கபாணறைபா, 
்கட்டிலில் சபாயந்தபடிறயபா எஜமபான் இருபபடத அவள் ்கணைபாள். அவர அடழபடப 
எதிரபபாரத்து அவள் ்கபாத்திருந்தபாள் ஆயினும், அவறரபா தன் இைமபாற்றக் ற்கபாரிக்ட்கக் 
்கடிதத்தின் பதிடல எதிரபபாரத்து ்கபாத்திருந்தபார. அவள் தன் பபாைங்கடள மீட்டியபடி 
வபாசலிறலறய இருந்தபாள். அவர ்கற்றுத்தந்த பபாைங்களில் மறுபடி பதபாைர அவர 
தன்டன அடழக்்கக்கூடும். உயிபரழுத்துக்்களும், பமயபயழுத்துக்்களும் அவளுக்குள் 
மனத்தடுமபாற்றங்கடள உணடு பணணத் பதபாைஙகியிருந்தன. பநடுநபாளின்பின் ஒரு 
அந்திபபபபாழுதில் அவரின் அடழபபு அவள் பசவி்களில் வந்து விழுகிறது. பபருத்த 
ஆவறலபாடு அவரிைம் பசன்று அவள் வினவினபாள், “அடழத்தீர்களபா தபாதபாபபாபு?”

தபபால் அதி்கபாரி பசபான்னபார, “நபாடள நபான் புறபபை இருக்கிறறன்.” 

“எஙற்க றபபாகிறீர்கள் தபாதபாபபாபு?” 

“நபான் என் வீட்டுக்குப றபபாகிறறன்..” 

“எபறபபாது திரும்பி வருவீர்கள்?” 

“நபான் திரும்பி வரபறபபாவதில்டல.” 

அவள் பதபாைரந்து ற்கள்வி்கள் எதுவும் ற்கட்்கவில்டல. தபபாலதி்கபாரி அவரபா்கறவ சில 
விஷயங்கடள அவளிைம் பசபான்னபார. தன்னுடைய இைமபாற்றக் ற்கபாரிக்ட்கக் ்கடிதம் 
புறக்்கணிக்்கபபட்டு இருபபதபா்கவும், எனறவ தன்னுடைய பதபாழிடல ரபாஜினபாமபா 
பசயதுவிட்டு இல்லத்துக்ற்க திரும்ப இருபபது பற்றியும் அவர பசபான்னபார. சில்கணங்கள் 
வடர அவர்கள் இருவரும் றபசிக் ப்கபாள்ளறவ இல்டல. விளக்கு பலவீனமபா்க ஒளிரந்து 
ப்கபாணடிருந்தது. ஒழுகும் கூடர ஓட்டையின் கீழ் தணணீர பசபாட்டு பசபாட்ைபா்க 



ªñ£Nªðò˜Š¹„ CøŠHî› - ¬î - 2022     9

வடிந்தபடி இருந்தது. அவபவபாழுகும் கூடரயின் கீழ் அவபளபாரு மணபபாடனடய 
டவத்திருந்தபாள். பமல்ல சடமயல் அடறக்கு பசன்ற அவள் சில சபபபாத்தி்கடளச் 
பசயயத் பதபாைஙகினபாள். எபறபபாதும் பசயவதுறபபால பபரும் மனபலத்துைன் அவள் 
இன்று அந்த சபபபாத்திடயச் பசயயவில்டல. அவளது சிந்தடன்கள் அவடளக் குழபபிச் 
சிடதத்து டவத்திருந்தன. தன் எஜமபான் உணவு உணடுப்கபாணடிருந்தறபபாது அவள் 
திடீபரன்று அவரிைம் ற்கட்ைபாள், “என்டனயும் உங்கறளபாடு உங்கள் இல்லத்துக்கு 
அடழத்துச் பசல்ல மபாட்டீர்களபா?” 

“நபான் எபபடி அபபடிச் பசயய முடியும்?” ற்கலியபாயச் சிரித்துக்ப்கபாணறை ற்கட்ைபார 
தபபாலதி்கபாரி. சபாத்தியமபா்கபாத ஒரு எதிரபபாரபடப டவத்துக்ப்கபாணடு, அந்த சின்னப 
பிள்டள ற்கட்கும் அந்த ற்கள்விக்கு பபரிய விளக்்கம் எடதயும் அவர ப்கபாடுக்்க 
விரும்பவில்டல. 

இரவு முழுவதும் ்கனவு்களின்றபபாறதபா, விழிபபின்றபபாறதபா ரத்தன் தபபாலதி்கபாரியின் 
“நபான் எபபடி அபபடிச் பசயய முடியும்?” என்றபடி கிணைல் பதபானியிலபான சிரிக்கும் 
அந்த சபதத்டத தன் ்கபாதுக்குள் திரும்பத் திரும்ப ற்கட்ைபடிறய இருந்தபாள். 

அதி்கபாடலப புலரந்தவுைன் எபறபபாதும்றபபால தன்னுடைய நீரத்பதபாட்டியில் தனக்்கபா்க 
குளிபபதற்கு தணணீர நிடறக்்கபபட்டு இருபபடத அவர ்கவனித்தபார. எபறபபாது அவர 
புறபபை இருக்கிறபார என்பது பற்றிக் ற்கட்கும் திரபாணி அவளிைம் இருக்்கவில்டல. 
அவள் அவருக்்கபான தணணீடர இரபவல்லபாம் ஆற்றிலிருந்து இழுத்து ப்கபாணடுவந்து 
றசரத்திருந்தபாள். ்கபாடலயில் அவர புறபபை றவணடி ஏற்படும் என்பதனபால், அவள் 
அபபடிச் பசயதிருந்தபாள். அவர தன் ்கல்்கத்தபா பழக்்கபபடி, ்கபாடல நீரபாைல் முடித்து, 
அவர அவடள அடழத்தபார. “ரத்தன், எனக்கு பதிலபாய ்கைடமக்கு வர இருபபவரிைம் 
நபான் றபசிச் பசபால்லிடவக்கிறறன். அவர உன்டன நபான் ்கவனித்துக் ப்கபாணைது றபபாலக் 
்கவனிபபபார. நீ நபான் றபபாவதற்்கபா்க வருந்த்றதடவயில்டல.”

பபருத்த ்கருடணயில், பபருந்தன்டமயின் பமபாத்த வடிவில் வந்து விழுந்த 
வபாரத்டத்கள்தபான். சந்றத்கம் ஒன்றும் கிடையபாது. ஒரு பபணணின் ஆழ்ந்த மனத்தவிபடப 
எவர அறிய முடியும்? மி்க அைக்ப்கபாடுக்்கமபா்க, அவள் தன் எஜமபான் தன்டனக்்கடிந்து 
ப்கபாள்ளும் பல சந்தரபபங்கடள ்கைந்திருக்கிறபாள் தபான். ஆனபால், இந்த அன்பபபாழுகும் 
வபாரத்டத்கள் அவளபால் தபாங்க முடியபாதளவில் இருந்தது. அவளது இதயம் பநபாறுக்குணடு 
்கதறிற்று. “நீங்கள் எடதயும் எவரிைத்தும் கூற றவணடிய அவசியம் எதுவும் கிடையபாது. 
நபான் இனி இஙகிருக்்கப றபபாவதில்டல.” தபபாலதி்கபாரி நிலகுடலந்து அதிரவுற்றபார. 
இதற்கு முன் இபபடி ஒருறபபாதும் ரத்தன் நைந்து ப்கபாள்ளவில்டல.

ஒரு புது தபபாலதி்கபாரி வந்தபார. தன் பணிடயப புதியவரிைம் ஒபபடைத்துப 
பபபாறுபபுச் சபாட்டியபின் படழயவர புறபபைத்தயபாரபானபார. சிறுமி ரத்தடன அடழத்து 
அவர பசபான்னபார, “ரத்தன், இதுவடர நபான் உனக்ப்கன்று எதுவும் தந்ததில்டல. இன்று 
றபபாகுமுன் நபான் உனக்கு எடதயபாவது தந்தபா்க றவணடும். ப்கபாஞச நபாட்்களுக்்கபாவது 
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உனக்குப றபபாதுமபாயிருக்்க றவணடும். தன் பயணச் பசலவுக்்கபா்க ஒரு சிறு பதபாட்கப 
பணம் தவிர மற்ற எல்லபாச் றசரத்து டவத்திருந்த சம்பளத்டதயும் அவளின் ட்க்களில் 
நீட்டினபார அவர. நிலத்டதப பற்றிப பிடித்துக் ப்கபாணடு ்கபால்்கடள அடித்து அடித்து 
அழுதபடி, அவள் பசபான்னபாள், “நபான் உங்களிைம் ப்கஞசிக் ற்கட்கிறறன். எனக்கு 
்கபாசு எடதயும் நீங்கள் தர றவணைபாம் தயவு பசயது அது குறித்து நீங்கள் ்கவடலபபை 
றவணைபாம்.” பசபால்லியபடி அவள் பறந்து ஓடினபாள் அவவிைத்திலிருந்து.

 பிரிந்து பசல்லும் தபபால் அதி்கபாரி ஒரு பபருத்த பபருமூச்சுவிட்ைபடி தன்னுடைய 
டபடய எடுத்துக்ப்கபாணடு, குடைடயயும் றதபாள்்களில் தபாஙகியவபாறு, ஒரு 
கூலித்பதபாழிலபாளி அவடர அடழத்துச் பசல்ல அவருடைய பைட்க றநபாக்கி அவர 
நைக்்கத் பதபாைஙகினபார.

பைகு புறபபைத்தயபார நிடலயில் இருந்தது. பவள்ளம் புரணை அந்த ஆற்றுத்தணணீர, 
பிரபஞசத்தின் துயரங்கடள றபசபாமல் றபசியபடியிருந்த ஒரு கிரபாமத்துச்சிறுமியின் 
துயரபாரந்த மு்கத்தினது பூமியின் ததும்பிபயழும் ்கணணீரறபபால அமிழ்ந்தமிழ்ந்து எழுந்தது. 
திரும்பிப றபபா்கறவணடும் றபபாலறவபார கூரிய உணரவின் விருபபம் அவருக்குள் 
உதயமபாயிற்று. புவி முற்றிலும் ட்கவிட்ை அந்த எளிடமச்சிறுமிடயத் தபான் தன்றனபாடு 
அடழத்து வந்திருக்்க றவணடுபமனிறு மனசபாட்சி அவடர அறுத்தது. ஆயினும் ்கபாற்று 
பைட்கக் கிழித்துப புறபபைத் பதபாைஙகும் தருவபாய வந்தடைந்திருந்தது. அடனத்டதயும் 
விழுஙகியிருந்தது ஆறு. பைகு புறபபட்ைபாயிற்று. கிரபாமம் பசபாட்டுச் பசபாட்ைபாயப 
பிரிந்தது. கிரபாமத்தின் இறுதித்துளி ்கண்களில் இருந்து விடைபபறும் ்கணத்தில் அவர 
உள்ளம் தத்துவத் பதபானியிலபாழ்ந்து றவறு மபாதிரி சிந்தடனயில் ஆழ்ந்தது. வபாழ்வு 
என்ன அபபடிறய நின்று விைக்கூடுமபா? மரணங்களும், பிரிவு்களும் நி்கழுவதில்டலயபா 
என்ன? திரும்பிபறபபாவதில் என்ன அரத்தம்தபான் இருந்து விைபறபபாகிறது? இவவுலகில் 
யபாரதபான் யபாருக்குச் பசபாந்தம்? 

ரத்தனுக்கு அவவபாறு தத்துவம் பசபால்லும் சமபாதபானங்கள் எதுவுமில்டல. ஏரபாளமபா்க 
அழுதுடைந்தபடி அவள் அந்தத் தபபால்கத்டதச் சுற்றிச் சுற்றி வந்தபாள். மயஙகிச் றசபாரந்த 
நிடலயிலும் அவளிைம் ஒரு சின்ன நம்பிக்ட்கத் துளி இருந்தது. தபாதபாபபாபு திரும்பி 
வந்துவிைக்கூடும். அந்தச் சிந்தடன மட்டுறம அவடள பதபாடலவுக்கு ந்கரத்தி எஙகும் 
எடுத்துச் பசன்று விைபாமல் அவிவிைத்தில் ்கட்டுபறபபாட்டு டவத்திருந்தது. ஓ, ஏடழ 
மபானுை ஆத்மபாறவ, எடதயும் சிந்திக்்கபாத இதயறம, மபாடயயின் பபபாறியில் ்கட்டுணடுக் 
கிைக்கிறறபாமபா நபாபமல்லபாம்…?



Source ; Rabintranath Tagore (1991) Selected Short stories Translated by William 
Radice

London, Penguin Book Ltd
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இரண்டு கவித்தகள்
 தமிழில் : சித்துராஜ் க�ானராஜ் (சிங்்கப்பூர்)

்கலஙகிய ்கபாற்றில்
நிலவு தன் ட்க்கடள அடசத்து
வழவழபபபா்கவும் சுத்தமபா்கவும் இருக்கும்
தனது திணடமயபான 
த்கர மபாரபு்கடளக் ்கபாட்டுகிறது 
ஓடிபறபபா நிலபாறவ, நிலபாறவ, நிலபாறவ
நபாறைபாடி்கள் வந்தபார்கள் என்றபால்
உன் இதயத்டதத் திருடி
பவள்டள நிற அட்டிட்க்களபா்கவும் 
றமபாதிரங்களபா்கவும் பசயது விடுவபார்கள். 

- ஃபபபைரிற்கபா ்கபாரசியபா றலபார்கபா 
(Federico Garcia Lorca)
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உன் ஆத்மபாடவ என் ஆத்மபா
பதபாைபாதபடிக்கு
அடத நபான் எபபடி
பிடித்து டவத்துக் ப்கபாள்வது? 
அது மற்ற பபபாருள்்கடளயும்
எட்டிப பிடிக்கும் வட்கயில்
அடத உன்டனயும் தபாணடி
எபபடி நபான்
உயரத் தூக்கிக் ப்கபாள்வது? 
உன் ஆழங்கள் அதிரும் றபபாபதல்லபாம்
என் ஆழங்களும் அதிரபாமல் இருக்்க
அடல்கறள இல்லபாத அந்நியமபான இைத்தில்
இருள் நிடறந்ததும் 
பதபாடலந்து றபபானதுமபான ஒன்றறபாடு
என் ஆத்மபாடவப பத்திரபபடுத்த
விரும்புகிறறன். 
ஆனபால் உன்டனத் பதபாடுவது எல்லபாம்
என்டனயும் பதபாடுகிறது 
இரணடு தந்தி்களிலிருந்து
ஒற்டற ஓடசடய எழுபபும்
வயலின் வில்லபா்க
அது நம்டமக் குறு்கச் பசயகிறது. 
எந்த ஒற்டற வபாத்தியத்தில்
நபாம் இருவரும் தந்தி்களபாய 
பபபாருத்தப பட்டிருக்கிறறபாம்?
எந்த வபாத்தியக்்கபாரன் 
நம் இருவடரயும் ட்க்களில்
டவத்திருக்கிறபான்? 
இனிடமயபான பபாைறல – 

- டரனர மரியபா ரில்ற்க, “்கபாதல் பபாட்டு”
(Rainer Maria Rilke, Liebes-Lied)



ªñ£Nªðò˜Š¹„ CøŠHî› - ¬î - 2022     13

கனவுலக சஞசாரி
 மூலக்கலத : Barbara Baynton 
 தமிழில் : கீதா மதிவாணன
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நிடலயத்தில் இரயில் நின்றிருந்தது. இருளில் மடறந்துநின்ற மரங்களிலிருந்து 
உதிரந்த ஈர இடல்கடள சுழற்றிக்ப்கபாணடுவந்த ்கபாற்று, அவற்டற இரயில்பபட்டி்களின் 
மூடிய ்கதவு்களில் றமபாதவிட்டுக்ப்கபாணடிருந்தது.

இரயில் நிடலயக் ்கபாவலன் தனது மஙகிய லபாந்தர விளக்ட்க பபட்டி்களின் ஒவபவபாரு 
சன்னலபா்க உயரத்திபபிடித்து அந்த ஊரின் பபயடர உரக்்கக் கூவிக்ப்கபாணடிருந்தபான். 
ஒறர ஒரு பயணி இறஙகுவது பதரிந்தது. பதபாடலதூர ந்கரங்களிலிருந்து வருபவர்கள் 
மி்கவும் அரிதபா்கத்தபான் இந்த நிடலயத்தில் இறஙகுவது வழக்்கம். அவன் தன் லபாந்தர 
விளக்கின் ஒளிடய பபரிதபாயக் கூட்டி அபபபணணின் பயணச்சீட்டைப பபாரடவயிட்ைபான்.

அவள் அவடனப பபாரத்தபாள். ஆனபால் யபாபரன்று பரிச்சயபபைவில்டல. ஒரு்கபாலத்தில் 
இந்த ரயில் நிடலயத்தில் எல்றலபாடரயும் அவளுக்குத் பதரிந்திருந்தது. இவன் 
புதியவனபாயத் பதரிந்தபான். அவனுக்கும் இவடளப பரிச்சயமில்டல. 

அவளுடைய ்கடிதம் கிடைத்திருந்தபால், இந்றநரம் யபாரபாவது ற்கபாச்சுவணடியுைன் வந்து 
நிடலயவபாசலில் ்கபாத்திருபபபார்கள். அவள் நிடலயத்டதக் ்கைந்து பவளிறய பசன்றபாள். 
நடனந்து நடுஙகிச் சுருணைபடி ஒரு மூடலயில் படுத்திருக்கும் பதருநபாபயபான்டறத் 
தவிர றவறு எதுவும் ்கணணில் பதன்பைவில்டல. 

அவள் வடளந்து வடளந்து ஊருக்குள் பசல்லும் ஒழுங்கற்ற பபாடதடயப பபாரத்தபாள். 
நதிக்்கடரறயபார சவுக்கு மரங்களூறை புகுந்து புறபபட்ை அசுரக்்கபாற்றின் ஓடசடய 
அலட்சியபபடுத்தியபடி ஊர உறக்்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்தது. அடதத்தவிர றவபறந்த 
சத்தமும் இல்டல. அவள் படுத்திருக்கும் நபாடயக் ்கனிவுைன் றநபாக்கினபாள். 

ஒருறவடள நிடலயக் ்கபாவலனிைம் த்கவல் ஏறதனும் பதரிவிக்்கபபட்டிருக்்கலபாம். 
அவள் மீணடும் நடைறமடைடய றநபாக்கிச் பசன்றபாள். அலுவல்க அடறக்குள் பசல்ல 
முடனந்த இரயில்நிடலயக் ்கபாவலன், அவள் தன்னிைம் ஏறதபா ற்கட்்க விடழவடதக் 
்கணடு உள்றள பசல்லபாமல் ்கபாத்திருந்தபான். 

“இன்று நல்ல மடழ!” அவன் அவளுடைய தயக்்கத்டத உடைக்கும்வணணம் 
றபச்டசத் துவக்கினபான். அவள் ற்கட்்க வந்த ற்கள்வியபானது, ‘இபறபபாது றநரம் என்ன?’ 
என்ற ற்கள்வியபா்க தன்டனத்தபாறன மபாற்றிக்ப்கபாணைது. அபறபபாடதய றநரத்டத அவள் 
அறிந்திருந்தறபபாதும் பதிடலப பபற்றுக்ப்கபாணடு அவசரமபா்க அஙகிருந்து அ்கன்றபாள். 

அவள் தன்னுடைய நீணை றமலஙகிடய இறுக்்கமபா்கச் சுற்றிக்ப்கபாணைபாள். ்கபாற்றின் 
றவ்கத்துக்கு அவளுடைய குடையபால் ஈடுப்கபாடுக்்க முடியவில்டல. ்கபாற்றும் மடழயும் 
இருளும் பபபாதிந்த புதரக்்கபாட்டுப பபாடதயில் மூன்று டமல் பதபாடலவுக்்கபபபால் 
அவளுடைய அம்மபாவின் வீடு இருந்தது. தன் பபால்ய ்கபாலத்தில் பபாரத்திருந்த ஊரின் 
பபாடதயின் ஒவபவபாரு அஙகுலமும் அவளுக்கு அத்துபபடியபாகி இருந்தது. 
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மடழ நசநசபவன்று பபயதுப்கபாணடிருந்தது. உறஙகிக்கிைக்கும் வீதி்கடளக் 
்கைந்துபசன்றறபபாது, இறுதிவடர எஙகுறம உயிரபபின் சிறு சலனத்டதயும் 
்கபாணமுடியவில்டல. ஒரு சிறிய ்கடையின் உள்றள விளக்ப்கரிந்து ப்கபாணடிருந்தது. 
உள்றள மரமிடழக்கும் சத்தம் ற்கட்ைது. இந்த அ்கபால இரவில் பணிபுரிகிறபார்கறள 
என்று நிடனத்தபாள். ஆனபால் அவர்களுடைய திகிலூட்டும் பதபாழில் நிடனவுக்கு 
வந்தவுைன் யபாருக்்கபா்க அடதத் தயபாரிக்கிறபார்கள் என்று பதரிந்துப்கபாள்ள அடரமனத்துைன் 
தயஙகி நின்றபாள். ஒருறவடள அவளுக்குத் பதரிந்தவர்களபா்க இருக்குறமபா? ஆனபால் 
இருட்டுபபபாடதயும் பநடிய பயணமும் அவடள நிற்்கவிைபாமல் பதபாைரந்துபசல்லுமபாறு 
அவசரபபடுத்தியது. 

வடளந்து பநளிந்து பசன்ற இருபபுபபபாடத ்கபாரணமபா்க, இரயில் மறுபடியும் அவள் 
பபாரடவக்குத் பதன்பட்டு விலகிக் ்கைந்துபசன்றது. ்கபாற்டறக் கிழித்துக்ப்கபாணடு 
பசல்லும் இரயிடலப பபாரத்தபடி நின்றிருந்தபாள் அவள். குப…குப… என்று அது 
நீரபாவியபால் மூச்சுவிடும் இடரச்சல் அவள் பசவி்கடள வந்தடைந்தது. அதன் சிவந்த 
வபாயபபுறத்தினூறை மடழச்சபாரடலப பபாரக்்கமுடிந்தது.

அது ்கைந்துபசல்லும் றவ்கத்டதக் ்கணைவளுக்கு, தன்னுடைய றசபாரந்த நடை 
்கவனத்துக்கு வர, சட்பைன்று நடைடயத் துரிதபபடுத்தினபாள். புயல் வருவதற்்கபான 
அறிகுறி றபபான்றபதபாரு அடமதி எஙகும் நிலவிக்ப்கபாணடிருந்தது. தடலக்கு றமறல 
இருந்த மரக்கிடளயில் பதற்றமபான பறடவக்குஞசு்களின் கீச்சு்களும் அவற்டறத் றதற்றும் 
தபாயக்குருவியின் கீச்பசபாலியும் ற்கட்ைன. அந்த தபாயபபறடவயின் ்கரிசனம், அவளுக்குள் 
குழந்டதக்்கபால நிடனவு்கடளத் தூணடிவிட்ைது. தபாயிைம் அடழத்துச் பசல்லும் பபாடத, 
எவவளவு தனிடமயும் இருளுமபா்க இருந்தபாலும் அதனபாபலன்ன? அவளுடைய பயமும் 
்கவடலயும் விலகிபறபபா்க, முன்னபால் பதரியும் பபாடதடய அலட்சியத்துைன் பபாரத்தபாள். 
தபாயுைன் நி்கழவிருக்கும் சந்திபடப முன்கூட்டிறய மனத்தில் ஓைவிட்டுபபபாரத்து 
சிரித்துக்ப்கபாணைபாள். 

“ம்கறள!”

“அம்மபா!”

அவடளக் ்கட்டியடணத்துக்ப்கபாள்ளும் அம்மபாவின் அன்புக்்கரங்கடளயும் ஆதுரமபான 
முத்தத்டதயும் அவளபால் உணர முடிந்த்து. அவள் மிகுந்த உற்சபா்கத்துைன் பபபாறுடமயற்று 
றவ்கநடை றபபாட்ைபாள். ஆனபால் ற்கபாபபாறவசக்்கபாற்று அவடள அவவபாறு பசயயவிைபாமல் 
தடுத்தது. உள்ளுக்குள் இருக்கும் குழந்டதடம முதல்முடறயபா்க அவடளக் ்கலக்்கமடையச் 
பசயதது. தபாயடமயின் உள்ளுணரவு அவடள உசுபபியது. நிமிரந்திருந்த உைல் குறு்க, 
அவள் மணடியிட்டு ்கரங்கடள உயரத்தி ்கைவுடள றநபாக்கி இடறஞசினபாள். ஒரு 
மின்னல் அவளுடைய தடலக்கு றமறல சீறிக்ப்கபாணடு பசன்றது. அவளுடைய உற்சபா்கம் 
வடிந்துறபபானது. பவகு அருகில் எஙற்கபா இடி விழுந்தது.
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பயணத்டதத் பதபாைரந்தவள், சட்பைன்று நின்றபாள். அவள் சரியபான பபாடதயில்தபான் 
றபபாயக்ப்கபாணடு இருக்கிறபாளபா? பறடவக்கூடு இருந்த இைத்தில் இரணடு பபாடத்கள் 
பிரிந்துபசன்றன. ஒன்று வீட்டுக்கு அடழத்துச் பசல்லும் பபாடத, மற்றது படழய 
மபாட்டுவணடிபபபாடத. இபறபபாது மபாட்டுவணடிபபபாடதடயக் கிட்ைத்தட்ை ரயில்பபாடத 
ஆக்கிரமித்துக்ப்கபாணைது. பபாடத்கள் பிரியும்றபபாது ்கவனமபா்க இருந்திருந்தபால் சரியபான 
பபாடதடயத் றதரந்பதடுத்திருக்்க அவளபால் முடிந்திருக்கும். மறுபடி வந்த வழிறய 
பவகுதூரம் திரும்பிச்பசல்லறவணடும். 

சரியபான பபாடதக்்கபான படழய அடையபாளக்குறி்கடள நிடனவுக்குள் மீட்பைடுத்தபாள். 
முதலில் நிடனவுக்கு வந்தது ‘ற்கபாணல் மரம்’. அடதத் பதபாைரந்து ‘அக்்கபா 
தஙட்க மரங்கள்’. பதற்கிலிருந்து ்கபாற்று வீசும்றபபாது தங்கள் கிடளக்்கரங்கடளக் 
ற்கபாத்துக்ப்கபாணடு றபசுவதபால் அவற்றுக்கு அபபபயர. சமபவளிடயப பிரிக்கும் 
ஓடைக்்கடரயில் வளரந்திருக்கும் ஆபபிள் மரங்கள். அந்தப பகுதியில் எபறபபாதும் 
பசுக்்களும் ்கன்று்களும் ்கபாணபபடும். ஆற்டற ஒட்டிச் பசல்லும் தவறபான பபாடதறயபாரம் 
சவுக்கு மரங்களும் டபன் மரங்களும் பசறிந்து வளரந்திருக்கும். மின்னல் ஒளிக்கீற்றின் 
உதவியபால் இைங்கள் பளிச்பசன்று பதரிந்தபாலும் பதபாைரந்துவந்த இடி முழக்்கம் 
அவடளக் ்கவனிக்்கவிைபாமல் திடசதிருபபியது. 

அவள் எடதயும் தீரமபானிக்்க இயலபாமல் திட்கத்து நின்றபாள். வரக்கூடிய 
ஆபத்து்கடள எதிரபபாரத்து நின்றிருந்தபாள். சஞசலம் றமலிை, அடுத்த மின்னலுக்்கபா்கக் 
்கபாத்திருந்தபாள். அவள் தவறபான பபாடதயில்தபான் பசன்றுப்கபாணடிருக்கிறபாள் என்படத 
அது உறுதிபபடுத்தியதும் திரும்பி நைந்தபாள். 

வபானத்தில் விரிசலுணைபாக்குவது றபபால் மின்னல் பவட்டியது. திடும்பமன்று 
இறஙகும் இடி அவடள அதிரச்பசயதது. புயல் பலமபாய வீசத் பதபாைஙகியது. அவள் 
டபன் மரங்களுக்குக் கீறழ பயத்துைன் நின்றிருந்தபாள். 

மீணடும் அவடள இன்னபதன்று புரியபாத அச்சம் பீடித்தது. அவள் இருட்டில் 
ஒன்றும் புரியபாமல், இருட்க்கடளயும் நீட்டிக்ப்கபாணடு றவ்கமபா்க நைக்்க முயற்சித்து 
எதன்றமறலபா றமபாதிக்ப்கபாணடு வீழ்ந்தபாள். கூட்ைமபாய மபாடு்கள் மிரணடு நிற்பது 
மின்னல் பவளிச்சத்தில் பதரிந்தது. எழுந்து, விழுந்து தடுமபாறி எஙகு ஓடுகிறறபாம் என்று 
பதரியபாமறலறய ஆனபால் மபாடு்களின்றமல் டவத்தப பபாரடவடயத் திருபபபாமறலறய 
ஓடினபாள். இலக்கில்லபாமல் ஓடியவள், தன்னுணரவு இல்லபாமறலறய பபாடதடய 
அடைந்தபாள். பபாடதடயக் ்கணடுபிடித்ததும் அவளுக்கு மீணடும் ஒரு சந்றத்கம். இதுதபான் 
சரியபான பபாடத என்றபால் வணடி்கள் றபபாயவந்த வழித்தைம் இருக்்கறவணடுறம. அடதத் 
பதபாைரந்தபால் ஊருக்குள் பசன்றுவிைலபாம் என்ற எணணத்றதபாடு அவள் மடழநீருக்குள் 
ட்க்களபால் துழபாவினபாள். ஆனபால் மடழயினபால் மணணிலிருந்த வணடித்தைங்கள் 
அழிக்்கபபட்டிருந்தன. 
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அவடள வழிநைத்த அஙகு எதுவுறம இல்டல. இரணடு பபாடத்களும் பிரியுமிைத்தில் 
டபன் மரங்கள் சிறிய அளவில் ப்கபாத்தபாய அைரந்து ்கபாணபபடும் என்பது நிடனவுக்கு 
வந்தது. சிறுமியபாய இருந்த ்கபாலத்தில் அந்த டபன் மரங்களில் பைரந்து வளரும் 
பபரரிக் ப்கபாடியின் பழங்கடள றச்கரிக்்க அவள் அஙகு வந்திருக்கிறபாள். 

தபான் சரியபான பபாடதயில்தபான் பசல்கிறறபாம் என்று அவள் நம்பினபாள், எணணினபாள், 
பிரபாரத்தித்தபாள். அது சரிபயன்றபால் இன்னும் சற்று தூரம் றபபானபால் றபபாதும், ற்கபாணல் 
மரம் வந்துவிடும். பல வருைங்களுக்கு முன்னபால் ஒரு குதிடர தன்டன ஓட்டிவந்த 
குடி்கபாரடன அந்த ற்கபாணல் மரத்தணறைபாடு டவத்து நசுக்கிச் பசன்றது. சிறுவயது 
சம்பவத்டத நிடனத்துப பபாரத்த அவளுக்கு அந்த சம்பவத்துக்குப பின் அந்த ற்கபாணல் 
மரம் எபறபபாதும் திகிலூட்டுவதபாயிருந்தது. மின்னல் ஒளியில் தூரத்தில் அந்த வடளந்த 
மரத்டதப பபாரத்தபாள். 

அவள் சரியபான பபாடதயில்தபான் பயணபபட்டுக் ப்கபாணடிருக்கிறபாள். பதபாைரந்து 
பசல்லறவணடியதுதபான். அவளுடைய பபால்ய்கபாலத்து பயம் மறுபடி தடலதூக்கியது. மின்னல் 
ஒளியில் குதிடரயில் யபாறரபா அதிறவ்கத்தில் அவடள றநபாக்கி வந்துப்கபாணடிருக்கிறபார்கள். 
அவள் இதயம் பவளிறய பதறித்து விழுந்துவிைபாதபடி, இரணடு ட்க்களபாலும் மபாரடபப 
பற்றியபடி நின்றிருந்தபாள். ்கரிய இருடளயும், தடலயுரசிபறபபாகும் ்கபாற்றின் ஓலத்டதயும் 
மீறி அலறலும் அடதத் பதபாைரந்து மரத்தில் ஏறதபா இடிபடும் சத்தமும் ற்கட்ைது. 
அவள் எழுபபிய ஓலம் இடிச்சத்தத்தபால் அமுக்்கபபட்ைது. அடுத்த மின்னல் ஒளியில் 
அவள் ்கணணுக்கு மரம் மட்டுறம தட்டுபபட்ைது. “்கைவுறள.. என்டனக் ்கபாபபபாற்று!” 
அவள் பிரபாரத்தடன பசயதபடிறய ்கனத்த இதயத்றதபாடு விலகி நைந்தபாள். 

பபாடத ஓடையில் மூழ்கிறபபாயிருந்தது. பவள்ள நீரபபபருக்கின் ஆரவபாரம் ப்கபாஞசம் 
ப்கபாஞசமபாய அதி்கரித்துக்ப்கபாணறை றபபானது. எபறபபாதுறம வறணடுகிைக்கும் 
சிற்றறபாடை கூை நுடரக்கும் பவள்ளத்தபால் பூரித்துக் கிைந்தது. 

மடழ சற்றுக் குடறந்திருந்த றபபாதிலும் ஓடிக்ப்கபாணடிருக்கும் ஓடைநீரின் சலசலபபு 
பயத்டத ஏற்படுத்தியது. அவளுக்்கபா்க அக்்கடறயில் ஒரு ஜீவன் ்கபாத்திருக்கிறறத! 
பசன்றமுடற வந்தறபபாது இரவு மி்கவும் இதமபானதபா்க இருந்தது. அவடள அடழத்துச்பசல்ல 
பக்்கத்துவீட்டுக்்கபாரரின் ம்கன் இரயில்நிடலயத்துக்கு வந்திருந்தபான். அம்மபா, அவள் 
வரவுக்்கபா்க, ட்கயில் லபாந்தர விளக்குைன் ஓடைக்்கடரயில் ்கபாத்திருந்தபாள். 

அதுறபபால் இன்றும் ஏறதனும் விளக்கு பவளிச்சம் பதரிகிறதபா என்று எதிரபபாரபபுைன் 
கூரந்து பபாரத்தபாள். எதுவுமில்டல.

பபாடத அவடள ஓடைக்்கடரயில் ப்கபாணடு றசரத்தது. ஓடையில் பவள்ளம் 
்கடர்கைந்து ஓடிக்ப்கபாணடிருந்தது. ்கடரயின் இருபக்்கத்திலிருக்கும் வில்றலபா மரங்களின் 
தபாழ்வபான கிடள்கள் சரம் சரமபாய ஓடைக்கு றமறல பதபாஙகிக்ப்கபாணடிருக்கும். அடவ 
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எபறபபாதும் பவள்ளமட்ைத்டத விைவும் உயரந்றத இருக்கும். இன்று அடவயும் 
பவள்ளத்தில் மூழ்்கடிக்்கபபட்டிருபபது பவள்ளநீரில் கிடள்கள் சலம்பும் ஒலிடயக் 
ப்கபாணடு உணரமுடிந்தது. அந்தக் கிடள்கடளப பற்றிக்ப்கபாணடுதபான் அவள் அக்்கடர 
பசன்றபா்கறவணடும். 

ஒரு சன்ன ஒளிக்கீற்று கூை இல்லபாதபடி இருணடுகிைந்த வபானத்டதப பபாரத்தபாள். 
அன்பபான ்கணவடனயும் குழந்டத்கடளயும் நிடனத்துபபபாரக்ட்கயில் அவள் உதடு்கள் 
நடுஙகின. ஆனபால் அவள் டதரியத்டதக் ட்கக்ப்கபாள்ளத்தபான் றவணடும். மறு்கடரயில் 
அவளுடைய வயது முதிரந்த தடலநடரத்த தபாய அவளுக்்கபா்கக் ்கபாத்திருபபபாறள! அந்த 
எணணறம இரு ்கடர்கடளயும் குறுக்கியது. இவவளவு துயரங்களுக்கும் ஆபத்து்களுக்கும் 
அபபபால் அன்புக்்கபான உத்திரவபாதம் ்கபாத்திருக்கிறது. 

மீணடும் அவள் வபானத்திடச றநபாக்கினபாள். “்கைவுறள… ஆசீரவதியும், மன்னியும், 
அரவடணயும், வழிநைத்தும், வலிடம தபாரும்.” அவளது தபாயின் பிரபாரத்தடன அது. 

வில்றலபா மரத்தின் தபாழ்ந்திருந்த ஒரு பபரிய கிடளடயப பற்றிக்ப்கபாணடு நீரின் 
ஆழத்டத ஆரபாயந்தபாள். ்கணுக்்கபால் வடரயிலும் ஓடிக்ப்கபாணடிருந்தது. அடுத்தடுத்த 
அடி்களில் இன்னும் ஆழம் அதி்கரித்தது. பயங்கர றவ்கத்துைன் வீசிய ்கபாற்று அவளுடைய 
பமலிந்த ட்க்களபால் பற்றியிருந்த கிடளடயப பறித்துபறபபானது. தணணீர இபறபபாது 
முழங்கபால் வடரயிலும் ஓடிக்ப்கபாணடிருக்்க, எடுத்து டவக்கும் ஒவபவபாரு அடியும் 
றபரபாபத்துக்குரியதபாயிருந்தது. 

அவள் பல்லபால் ஒரு பமல்லிய கிடளடயக் ்கவவிக்ப்கபாணைபாள். றபரபாடச பிடித்த 
்கபாற்று அவள் பதபாபபிடயப பறித்துக்ப்கபாணடு றபபானது. அணிந்திருந்த நீணை றமலஙகி 
அவடள றவ்கமபாய முன்றனற விைபாமல் அவளுக்ப்கதிரியபாய மபாறியிருந்தது. குளிரில் 
மரத்து விடறத்துபறபபான விரல்்கள் அவளுக்கு உதவபாமல் றபபாயின. 

விடரவிறலறய நீரின் ஆழம் அதி்கரிக்்கலபாம்; மரக்கிடள ட்கநழுவிப றபபா்கலபாம். 
கிடள அக்்கடர வடர வரும் என்றபாலும் ்கபாற்றின் றவ்கத்தபால் வலுவற்ற நுனிக்கிடள 
உடைந்துறபபா்கலபாம் என்பதபால் அதில் நம்பிக்ட்க டவக்்கமுடியவில்டல. இபறபபாது 
அவளபால் இக்்கடரக்கும் திரும்பிபறபபா்கமுடியபாது. நுடரத்துக்ப்கபாணடு ஓடும் பவள்ளம் 
அவடள கிடுகிடுக்்கடவக்ட்கயில்... பசவியடறயும் ்கபாற்று அஙகுலம் அஙகுலமபா்க 
அவடளத் தபாக்குட்கயில் திரும்பிப பபாரபபது கூை அசபாத்தியம். 

பவகுநபாட்்களுக்கு முன்றப அவள் தபாடயக் ்கபாண வந்திருக்்கறவணடும். மனம் 
பசயத தவறுக்கு இன்று உைல் தணைடனடய அனுபவிக்கிறது என்று அவள் இதயம் 
குறுகுறுத்து நட்கத்தது.

இபறபபாது நீறரபாட்ைத்தின் றவ்கம் அதி்கரித்திருந்தது. ஒருறவடள பவள்ளநீரில் 
வில்றலபா மரக்கிடள்கள் அடித்துச்பசல்லபபட்டுவிட்ைபால், அவள் உடை்கள் அவடள 
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மூழ்்கவிைபாமல் மிதக்்கச்பசயயலபாம். அவள் மூச்டச உள்ளிழுத்துப பிடித்து, சிறுமிடயப 
றபபால் “அம்மபா….” என்று உரக்்கக் ்கத்தினபாள். 

நீரின் ஆழம் அதி்கரிக்்க சுழலின் றவ்கமும் அதி்கரித்தது. கிடளயின் பருமன் 
குடறந்துப்கபாணறை வருவதிலிருந்து ஓடையின் மத்தியில் இருபபது புரிந்தது. வில்றலபா 
மரக்கிடளயபால் ்கபாற்றின் பலத்டத எதிரப்கபாள்ள இயலவில்டல. அஙகுமிஙகும் 
ஊசலபாடிக்ப்கபாணடிருந்த எதிரக்்கடரயின் வில்றலபா மரக்கிடள்கடளப பற்றும் முயற்சி 
றதபால்வியில் முடிந்தது. அவற்றின் நுனி்கடளத் பதபாைமுடிந்தறத தவிர ட்க்களபால் 
பற்றிக்ப்கபாள்ள இயலவில்டல. 

அவள் அவநம்பிக்ட்கயும் அதிரச்சியும் அடைந்தபாள். ஒரு ட்கயபால் தூரத்திலிருந்த 
ஒன்டற எட்டிப பிடித்தபாள். சற்று அருகில் இழுத்து மறுட்கயபால் சரவ ஜபாக்கிரடதறயபாடு 
எவவளவு கிடள்கடளப பற்றமுடியுறமபா அவவளவு கிடள்கடளப பற்றினபாள். 
்கபாற்று இரக்்கமில்லபாமல் அவற்டறப பறித்துபறபபானறபபாது அடவ அவள் மு்கத்தில் 
சபாட்டைறபபால் வீசிச்பசன்றன.

றமலும் தங்களுடைய வரிக்்கரங்களபால் அவளுடைய ்கழுத்டத வடளத்துப 
பிடித்துக் ்கபாயபபடுத்தின. அவளுடைய அம்மபாதபான் இந்த வில்றலபா மரங்கடள இஙகு 
நட்டுடவத்தவள். மரங்கள் ப்கபாஞசம் ப்கபாஞசமபாய வளரவடதக் ்கணடு ரசித்தவள் 
இவள். அடவ எபபடி இவளுக்கு விறரபாதமபாய மபாறிபறபபா்கமுடியும்! 

அவள் தயஙகும் ஒவபவபாரு பநபாடியும் பவள்ளத்தின் அபபாயம் அதி்கரித்துக்ப்கபாணடுதபான் 
றபபாகும். நடுங்கடவக்கும் பவள்ளத்டத விைவும் ஊடளயிடும் ்கபாற்றுதபான் அவடள 
அதி்கமபாய அச்சுறுத்தியது. 

எதிரக்்கடர மரங்களின் பலவீனமபான கிடள்கள் அவள் ட்கக்கு எட்டியும் எட்ைபாமலும் 
வந்துறபபாயக்ப்கபாணடிருந்தன. ஏற்்கனறவ ட்கயில் பிடித்திருக்கும் இக்்கடரயின் 
மரக்கிடள்கடள விட்டுவிட்டு இரணடு அடி முன்றன எடுத்துடவத்துவிட்ைபால் றபபாதும், 
அக்்கடரயின் நல்ல வலுவபான மரக்கிடள ட்கக்கு அ்கபபட்டுவிடும். “ஆனபால் அது 
உன்னபால் முடியுமபா?” என்றபடி ஓலமிட்ைது ்கபாற்று. சட்பைன்று வீசிய ்கடுங்கபாற்றில் 
அவள் தூக்கிபயறியபபட்டு சுழறலபாடு றபபானபாள். அவளுடைய றமலஙகி அவடள 
பபாயமரம்றபபால் பசலுத்திக்ப்கபாணடு றபபானது. 

உள்ளுணரவு உந்த ்கடுடமயபா்கப றபபாரபாடினபாள். முதலில் அவள் நிடனவுக்கு 
வந்தது, அவளுடைய அன்புக் ்கணவனுக்்கபா்க அவள் இட்டு வந்த ்கடிதமுத்தம். 
அதுதபான் அவளிைமிருந்து அவனுக்குக் கிடைக்கும் ்கடைசி முத்தமபா்க இருக்குறமபா? 
அவள் மிதந்துவந்த ஒரு மரக்கிடளடயப பற்றிக்ப்கபாணடு அதன் றபபாக்கிறலறய 
றபபானபாள். இரணடு ்கடர்களில் ஏபதபான்றிலும் றசரந்துவிை அவள் பசயத முயற்சி்கள் 
பயனற்றுபறபபாயின. உதவிற்கபாரி குரபலழுபப வபாடயத்திறந்தபாள். ்கபாற்று அவள் 
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வபாடயயும் பதபாணடைடயயும் புனபலனக் ்கருதி புனல்நீடர அவள் வபாயக்குள் 
பு்கட்டியது. அவள் வலுவற்ற நிடலயிலும் றபபாரபாடினபாள். ்கபாற்று மீணடும் மீணடும் 
வபாயக்குள் றசற்றுநீடர ஊற்ற அவள் அம்முயற்சிடயக் ட்கவிட்ைபாள். 

திடீபரன்று ற்கபாணல் மரத்திைமிருந்து எழுந்த விபரீதக் ்கதறல் ்கபாற்டறத் துடளத்து 
வந்து அவள் ்கபாடதத் துடளத்தது. இதமபான குரபலபான்று கிசுகிசுபபபாய பசபான்னது, 
“என்னிைம் வபாடீ சின்னபபபணறண!” 

பமன்டமயபான வலுவபான ்கரங்கள் அவடளத் தபாஙகிக்ப்கபாணைன. அவளுடைய 
்கணிபபு்கள் எல்லபாறம தவறபாகிப றபபாயவிட்ைன என்பதும் இதுவடர நணபர்களுைறனறய 
சணடையிட்டுக்ப்கபாணடிருந்திருக்கிறபாள் என்னும் எணணமும் அவடள மி்கவும் 
பலவீனபபடுத்தின. 

இபறபபாது ்கபாற்றும் ்கர்கரத்தக் குரலில் தபாலபாட்டு பபாடிக்ப்கபாணடிருந்தது. ஆறவசத்துைன் 
சுழித்றதபாடிய நீருக்கு றமல் அவளுடைய மு்கம் அழ்கபாய எழுந்தது. றவறரபாடு 
வீழ்ந்துகிைந்த அந்த பபரிய ற்கபாணல் மரம் பசபான்னது, “இறதபா.. அவவளவுதபான்.” 
பந்தய வீரடனப றபபால் தறிப்கட்டு ஓடிய பவள்ளநீர அவடள அந்த தடுபடபத் 
தபாணடி இழுத்துக்ப்கபாணடு ஓை ்கடுமுயற்சி பசயதது. அஙகிருந்து அவடள மறுபடி 
தன்றனபாடு இழுத்துக்ப்கபாள்ளப றபபாரபாடியது. கூரிய முடன்கடளக்ப்கபாணடிருந்த ற்கபாணல் 
மரக்கிடள அவளுடைய றமலஙகிடய இறுக்்கமபாயப பற்றி அவடளத் தன்றனபாடு 
றசரத்துக்ப்கபாணைது. 

்கபாயங்களும் அடரமயக்்கமுமபான நிடலயில் அவள் அந்த ற்கபாணல்மரத்திைம் 
ஒபபடைக்்கபபட்டுவிட்ைபாள். பவள்ளநீர றவறு வழியில்லபாமல் அந்த எதிரியின் கீறழ 
மணடியிட்டு ஓடிக்ப்கபாணடிருந்தது. நம்பிக்ட்க அவள் இதயத்டதத் தட்டி உசுபபியது. 
அந்த சிறந்க மரத்தின் முதுகு றமல் ஊரந்து அதன் றவர்கடளக் ்கைந்து ்கடரக்கு வந்தபாள். 
அது அவளுடைய அம்மபாவின் வீடு இருக்கும் இைம் என்படத அறிந்து வியந்தபாள்.

அவள் றமட்டுநிலத்தில் ஏறிநின்றபாள். ்கைந்துவந்த துயரத்டதயும் றவதடனடயயும் 
மறக்்கச்பசயயும்வணணம் அஙற்க அவளுடைய அம்மபாவின் வீடு ்கபாட்சியளித்தது. 
வீட்டுக்குள் எரிந்துப்கபாணடிருந்த விளக்ப்கபாளி அவடள வரறவற்றது. 

அவள் நடைடயத் துரிதபபடுத்தினபாள். ஆனபால் ஓைவில்டல. மடழ மீணடும் 
பபயயத்பதபாைஙகியது. ்கபாற்று மறுபடியும் வீசத்பதபாைஙகியது. மூச்சுவிைவும் சிரமமபான 
நிடலயில் அவள் றவ்கமபாய நைந்தபாள். வீட்டிற்குள் பதரிந்த விளக்கு பவளிச்சம் 
அவளுடைய அரத்தமற்ற பயங்கடள விலக்கியிருந்தது. 

பயங்கரமபான அந்த இரவில் அம்மபாவின் குரடலக் ற்கட்றைன் என்று 
பசபான்னபால் அம்மபா சிரிபபபாள். சிரித்துவிட்டு அவளுடைய ஈரமபான தடலமயிடரக் 
ற்கபாதிக்ப்கபாணறை “அடி என் சின்னபபபணறண… எல்லபாம் ்கனவுதபான். 
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றவபறபான்றுமில்டல. நீ ்கனவு ்கணடிருக்கிறபாய” என்பபாள். ஆனபால் அம்மபாவும் ஒரு 
்கனவுல்க சஞசபாரிதபான். 

பவளிக்்கதவு மடழயபால் இறுகிபறபபாய திறக்்க ்கடினமபா்க இருந்தது. பசன்ற முடற 
அம்மபாதபான் திறந்துவிட்ைபாள். துரதிஷைவசமபா்க இம்முடற அவளுடைய ்கடிதம் 
அம்மபாடவ வந்துறசரந்திருக்்கவில்டல றபபாலும். இந்த றமபாசமபான பருவநிடலதபான் 
அஞசல் தபாமதத்துக்குக் ்கபாரணமபா்க இருக்கும். 

உள்றள பவளிச்சம் பதரிந்தது. நபாயின் குடரபடபக் ற்கட்டு எவரும் பவளியில் வரபாதது 
்கணடு அவளுக்கு ்கலக்்கறமற்பைவில்டல. பக்்கத்தில் எஙற்கபா பபரும் இடரச்சலுைன் 
தணணீர ப்கபாட்டிக்ப்கபாணடிருந்தது. அந்த சத்தத்தில் நபாயின் குடரபபு உள்றள ற்கட்்கபாமல் 
றபபாயிருக்்கலபாம். எஙகிருந்து சத்தம் வருகிறது என்று றயபாசித்தபாள். குழபாய மூலம் 
தணணீரத்பத பாட்டி நிரம்பி வழிந்து றதபாட்ைம், நடைபபாடத இவற்டற நிடறத்து 

ஓடிக்ப்கபாணடிருந்தது. தணணீரக்குழபாடய அடுத்தத் 
பதபாட்டிக்கு மபாற்றிவிைபாமல் அம்மபா என்ன 

பசயதுப்கபாணடிருக்கிறபாள்? 

ஏறதபா ஒரு நிச்சயமற்றத் தன்டம 
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அவடள உறுத்தியது. பல வருைங்களுக்கு முன் அவள் அம்மபா மடழநீடர றச்கரித்து 
வறணை ற்கபாடைக்்கபாலங்களில் உபறயபா்கபபடுத்திக்ப்கபாள்ள இந்தக் குழபாய்கடளப 
பதித்தது நிடனவுக்கு வந்தது. ஓடையிலிருந்து பமனக்ப்கட்டு ப்கபாணடுவரும் நீடர 
இபபடி பபபாறுபபில்லபாமல் ஓைவிடுவது நிச்சயம் அம்மபாவபாய இருக்்கமுடியபாது. 

சட்பைன்று அவள் இதயம் குளிரந்து நடுங்கத்பதபாைஙகியது. அம்மபாடவக் ்கணணபால் 
பபாரத்தபிறகுதபான் அது சரியபாகும் என்று றதபான்றியது. ஆனபால் அவளபால் ்கபாத்திருக்்க 
இயலவில்டல. 

்கதடவ பமதுவபா்கத் தட்டியபடி குரல் ப்கபாடுத்தபாள், “அம்மபா…”

்கபாத்திருக்ட்கயில் நபாறயபாடு சிறந்கம் ப்கபாள்ள முயற்சி பசயதபாள். நபாய அவள் குரடல 
மறந்துறபபாகும்வணணம், அவள் தபாயவீட்டுக்கு வந்து பல்கபாலம் ஆகிவிட்டிருக்கிறது 
என்று நிடனவுறுத்தி இதயம் அவடள உலுக்கியது. பற்்கள் கிடுகிடுக்்க மறுபடியும் 
பமதுவபா்கத் தட்டினபாள். சட்பைன்று ்கதவு திறந்து பவளிச்சம் பரவ, யபாறரபா புதியவள் 
அவள்முன் நின்றபாள். இவள் சுவரில் சபாயந்து தன்டன நிதபானித்துக்ப்கபாணடு, விரிந்த 
விழி்கடள உள்றள ஓட்டினபாள். மற்பறபாரு புதியவள் ்கணபபடுபபின் அருகில் நின்றிருக்்க, 
குழந்டதபயபான்று படுக்ட்கயில் உறஙகிக் ப்கபாணடிருந்தது. குழந்டதயின் தபாய குழந்டதடய 
அள்ளிக் ப்கபாள்ள, அந்தப படுக்ட்கயில் இபறபபாது மூச்சிடறத்துக்ப்கபாணடிருக்கும் இவள் 
படுக்்கடவக்்கபபட்ைபாள். 

ஒரு வபாரத்டத கூை றபசபபைவில்டல. இரு பபணமணி்களின் பசயட்க்களும் 
தூஙகுபவடர எழுபபிவிைக்கூைபாபதன்ற எச்சரிக்ட்கயுணரவுைன் இருந்தன. ஏறதபா 
பவதுபவதுபபபான திரவம் அவள் வபாயில் பு்கட்ைபபட்ைது. அதுவடரயில்தபான் அவள் 
சுயநிடனவுைன் இருந்தபாள். அவர்களுடைய ்கண்களில் பவளிபபட்ை திட்கபபின் 
ற்கள்விக்கு இவளுடைய ்கண்களில் உடறந்திருந்த திகிறல பதிலபானது. 

விளக்கு பவளிச்சத்தில் நபாய அவடள அடையபாளங்கணடுப்கபாணடு வபாடலக்குடழத்து 
வரறவற்றது. ஆனபால் அபறபபாது அவள் எந்த உணரவுமற்றவளபாய இருந்தபாள். அவள் 
்கணவிழித்து எழுந்து அமரந்தவுைன் அபபபண்களில் ஒருத்தி றவ்கமபா்க பசன்று 
பமழுகுவரத்திடயப பற்றடவத்தபாள். ்கணபபடுபபில் விறகு எரிந்து பிளபபடதயும், 
குழந்டத இவளது பநற்றிக்்கபாயத்டத சுட்டி அதன் தபாயிைத்தில் ஏறதபா பசபால்வடதயும், 
அபபபண பமழுகுவரத்திடய தீக்குச்சி உரசி ஏற்றபாமல் பநருபபிலிருந்து பற்றடவபபடதயும் 
்கவனித்தபாள். அந்தபபபண பமழுகுவரத்திடய ஏந்தியபடி அடமதியபா்க முன்றன நைந்தபாள். 
இவள் பதபாைரந்தபாள். அம்மபாவின் அடறக்குச் பசன்றதும் அந்தபபபண பமழுகுவரத்திடய 
உயரத்திப பிடித்து இவடளத் திரும்பிப பபாரத்தபாள். உறஙகுபவளின் மு்கத்டத மூடியிருந்த 
துணிடய விலக்்க, தபாயின் மு்கம் பவளிச்சத்தில் துலஙகியது. ்கனவுல்க சஞசபாரியபான 
அவள் அம்மபா றநற்றிரவு முதல் ்கனவு ்கபாணபடத நிறுத்தியிருந்தபாள். 

மூலக்்கடத: ஆஸ்திறரலிய எழுத்தபாளர Barbara Baynton எழுதிய A dreamer சிறு்கடத.
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நச்சுமரம் 
 ஆங்கிலமூலம் : வில்லியம் பிளேக 
 தமிழில் : ்க .சத்தியதாசன

நபான் எனது நணபனுைன் ற்கபாபம் ப்கபாணடிருந்றதன்.
அடத பவளிக்்கபாட்டிறனன் அது முடிவுக்கு வந்தது.
நபான் எதிரியுைன் ப்கபாணடிருந்த ற்கபாபத்டத
மடறத்து டவத்றதன். அது வளரந்தது. 

எனது அச்சத்தபால் அதற்கு ்கணணிடரக் ப்கபாணடு
இரவுப்கலபாய நீர ஊற்றிறனன்.
வஞச்க தந்திரங்களபாலும் புன்னட்க்களபாலும்
ஒளி தந்றதன்.

பளபளக்கும் ்கனி ஒன்டற 
அது ஏந்தும் ்கபாலம் வடர
இரவு ப்கலபாய அது வளரந்தது.
ஒளிமிகுந்த அக்்கனிடய
எதிரி்கணைபான்
அது என்னுடையபதன 
அறிந்து ப்கபாணைபான்

இரவு திடரயிட்டிருந்த
நபாபளபான்றில் என் றதபாட்ைத்தில் 
திருட்டு நி்கழ்ந்தது. 
்கபாடலயில் நபான் ்கணடு மகிழ்ந்றதன்.
அம் மரத்தின் கீழ் இறந்து கிைந்த
என் எதிரிடய.  

நன்றி:மறுபபாதி இதழ்(09/07/2009)
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ஒரரய�ாரு எதிரபாரப்பு
 ஆங்கிலத்தில் : புத்ததாச ளஹவள்க 
 தமிழில் : அஷரரஃப் சிஹாப்தீன

இன்டறய நபாள் அழ்கபா்கத்தபான் இருக்கிறது. 

றதபாட்ைத்துப புற்்களில் மடழத்துளி்கள் அமரந்திருந்து பிர்கபாசித்துக் ப்கபாணடிருந்தன. 
எல்லபாப பூச் பசடி்களும் வஞச்க மின்றிப பூத்துக் குலுஙகின. மபாணவர்கள் மரங்களின் 
கீழும் டமதபானத்திலும் அஙகும் இஙகுமபா்க பலதும் பத்தும் றபசி மகிழ்ந்த படியிருந்தனர. 
ஆசிரிய ்கலபாசபாடலக்குள் நுடழந்ததும் அவர்கள் ஒரு புது வழிக்குத் தங்கடள மபாற்றிக் 
ப்கபாணைனர. பல மபாணவ ஆசிரியர்கள் தங்களது பபாைசபாடல வபாழ்வுக்குத் திரும்பியது 
றபபான்ற மகிழ்ச்சியில் திடளத்திருந்தபார்கள். இதுதபான் ஆசிரிய ்கலபாசபாடல்கள் வழஙகும் 
புதுடமயபான அனுபவம்.

விழபா ஆரம்பிபபதற்கு இன்னும் ஒரு மணித்தியபாலம் இருந்தது. ்கலபாசபாடல ஊழியர்கள் 
யபாரும் இன்னும் சமு்கமளித்திருக்்கவில்டல. ்கபாரியபாலய அடறக்குள் தனிறய இருந்த 
்கலபாசபாடல அதிபர றசபாம்பலபாய உணரந்தபார. தனது அடறயிலிருந்து பவளிறய வந்து 
தபாழ்வபாரத்தில் நின்று அஙகுமிஙகும் தனது பபாரடவடயச் சுழல விட்ைபார.

இரணடு மடல்களுக்கிடையில் விடளயபாட்டு டமதபானம் அடமந்திருந்தது. ஒரு 
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மடலயில் விரிவுடர மணைபங்களும் ்கபாரியபாலயமும் இருந்தன. மற்டறய மடலப 
பகுதியில் சிற்றுணடிச் சபாடல, பபண்கள் விடுதி மற்றும் உணவுச்சபாடல ஆகியன 
அடமக்்கபபட்டிருந்தன. டமதபானத்தின் ஓர எல்டலயில் ஆண்கள் விடுதியும் நூல்கமும் 
விரிவுடர மணைபங்களும் இருந்தன. டமதபானத்தின் ஒரு பகுதி திறந்த பவளி. எனறவ 
்கலபாசபாடலடய றநபாக்கி யபார வந்தபாலும் இலகுவில் அடையபாளம் ்கணடு விைலபாம்.

றலசபான ஒரு மடழத் தூறல் ஆரம்பித்தது. ஆனபால் அஙகு மிஙகுமபா்கக் ்கடதத்துக் 
ப்கபாணடிருந்த மபாணவர்கள் ்கடலந்து பசல்லவில்டல. தூறல் மடழ, பூக்்கடள 
இன்னும் பிர்கபாசமபாக்கி, புற்்கடள றமலும் பசுடமயபா்கத் றதபான்றச் பசயதது. பிரதபான 
மணைபத்தின் றசபாைடன்கடள முடித்துக் ப்கபாணை ஆசிரிய மபாணவர்கள் அதிபடரத் 
தபாணடி டமதபானத்டத றநபாக்கி ந்கரந்து ப்கபாணடிருந்தனர. 

இந்த வருைம் ்கலபாசபாடலயில் பல விழபாக்்கள் நைந்துள்ளன. தற்றபபாது 
நடைபபறபறபபாவது புதிய மபாணவர்களின் வருட்கடயத் பதபாைரந்து ஏற்பபாடு 
பசயயபபட்ை விழபா. புதிய மபாணவர்கடள இரணடு வபாரங்களபா்கப பகிடிவடத பசயத 
பிறகு அடத முடித்து டவக்குமு்கமபா்கவும் புதியவர்கடள வரறவற்கு மு்கமபா்கவும் 
இரணைபாம் மூன்றபாம் வருை மபாணவர்கள் ஏற்பபாடு பசயயும் விழபா இது. மபாணவர்களின் 
பல்றவறு திறடம்கடள நன்கு அறிந்து ப்கபாள்ளக்கூடிய ஒரு வபாயபபபா்க இது அடமவதபால் 
ஏடனய விழபாக்்கடள விை அதிபருக்கு இந்த விழபாவில் அதி்கம் விருபபமிருந்தது.

மடழத்தூறலிலும் மபாணவர்கள் மகிழ்ச்சியுைன் இருந்தபா லும் அதிபருக்குச் சற்று 
மனதுக்குச் சஞசலமபா்க இருந்தது. அதிபர தனது ்கைடம்களில் மி்கவும் நபாட்ைமுடையவர. 
ஆசிரிய ்கலபாசபாடலதபான் அவரது மகிழ்ச்சியபான உல்கம். ஆனபால் தனிடமயில் இருக்கும் 
றபபாது மட்டும் அந்த மகிழ்ச்சி வடிந்து றபபாயவிடும்.

ஒரு தம்பதி தமது ம்கடனயும் ம்கடளயும் கூட்டிக் ப்கபாணடு அதிபடரத் தபாணடிச் பசன்று 
ப்கபாணடிருந்தனர. ஓர ஆசிரிடய அவருக்கு அருகில் தபாமதித்து நின்று புன்னட்கத்தபார. 
ஆனபால் அதிபர அந்தப புன்னட்கக்கு எந்த உணரச்சிடயயும் பவளிபபடுத்தவில்டல. 
அத்தம்பதியினருைன் பசன்ற இரணடு பிள்டள்களும் அதிபரின் மனடத வீரறசனவின் 
நிடனவுக்குள் இழுத்து விட்டுச் பசன்றனர.

வீரறசனடவ அதிபர மணந்திருந்தபால் இந்றநரம் மூத்த ம்கனுக்ற்கபா ம்களுக்ற்கபா 
பதிபனட்டு வயதபா்க இருந்திருக்கும். வீரறசனவின் வபாழ்க்ட்க சீரழிந்தடமடய 
நிடனக்குந்றதபாபறல்லபாம் ஒரு குற்றவுணரவு அவடரக் ப்கபாடுடமபபடுத்துவதுணடு. 
அவரபா றலறய வீரறசன குடியில் மூழ்கிபறபபானபார. அவரது நணபி்கள் அவடரக் குடற 
பசபான்னபார்கள்:-

‘பல்்கடலக் ்கழ்கத்தின் ப்கட்டிக்்கபாரப டபயடன நீ நபாசமபாக்கி விட்ைபாய...’ 

வீரறசன பற்றிக் கிடைக்கும் பசயதி்கடளப பபபாறுக்்க முடியபாமல் அவர ஒரு நபாள் 
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வீரறசனடவப பபாரக்்கச் பசன்றபார. அவடரக் ்கணைதும் வீரறசன ஆச்சரியபபட்ைதுைன் 
அவசரமபா்கப பக்்கத்திலிருந்த சபாரபாயப றபபாத்தடல மடறத்துக் ப்கபாணைபார. 

‘எங்களுக்கு ைசன் ்கணக்கிலபா பிள்டள்கள் இருக்கிறபார்கள். குடும்பத்துக்ற்க ஒரு 
பபணணும் ஓர ஆணும்தபான். நீ குடும்பத்தின் ப்கௌரவத்டதக் ப்கடுத்துவிைக் கூைபாது. 
உன்டன முன்னுக்குக் ப்கபாணடு வந்திருக்கிறறபாம்;. உனது நலன் ்கருதிச் பசபாத்துக்்கடள 
டவத்திருக்கிறறபாம். நீ யபாறரபாடு வபாழ்வது என்படத நபாங்கள்தபான் தீரமபானிப றபபாம். 
அந்த முட்ைபாள் டபயன் வீரறசனவுைனபான ்கபாதடல நீ விைவில்டலபயன்றபால் நபான் 
உங்கள் இருவடரயும் ப்கபான்று றபபாடுறவன்.’

தந்டதயபாரின் பதபாைரந்த வற்புறுத்தலினபால் அவர பலவீனமடைந்து றபபானபார. 
அவருக்கு என்ன பசயவபதன்று பதரியவில்டல. அவரது சற்கபாதரன் ஒரு விடளயபாட்டுப 
பிள்டளயபா்க இருந்தபான். பல பபண பிள்டள்களுைன் பழகினபாலும் பபற்றறபாரின் 
விருபபத்துக்கு இணங்க நைந்து ப்கபாணைபான். இரணடு வட்கயபான அழுத்தங்களுக்குள் 
அவர தடுமபாறிக் ப்கபாணடிருந்தபார. ்கபாலம் இதற்கு ஒரு பதில் பசபால்லட்டும் என்று 
அடமதியபா்க இருந்தபார.

இடவபயல்லபாம் இருபது வருைங்களுக்கு முன் நைந்து றபபானடவ. அவரது 
சற்கபாதரனின் திருமணம் பவகு விமரிடசயபா்க நடைபபற்றது. தபாயபார திடீபரன றநபாயில் 
இறந்து றபபானபார. வீரறசன என்ன ஆனபார என்பது அவருக்குத் பதரியவில்டல. பபன்னம் 
பபரிய வீட்டில் நலம் குன்றிய தந்டதயுைனும் றவடலக் ்கபாரப பபணணுைனும் தனித்து 
வபாழறவணடி ஏற்பட்டுப றபபானது. அதுறவ ்கபாலம் அவருக்குக் ப்கபாடுத்த ஒறர தீரவபா்க 
இருந்தது.

்கைந்த ்கபாலத்டத நிடனக்கும் றபபாபதல்லபாம் வபாழ்க்ட்க தன்டன ஏமபாற்றி விட்ைதபா்க 
அவர உணரந்தபார. உைறன, நைக்்க விருக்கும் விழபாவில் ்கலந்து ப்கபாள்ள இருபபடத 
நிடனத்துத் தன்டன மகிழ்ச்சிபூரவமபா்க மபாற்றிக் ப்கபாணைபார. டமதபானத்திலும் மரங்களின் 
கீழும் நின்று றபசிக் ப்கபாணடிருந்த மபாணவர்கள் ஒன்று றசர ஆரம்பித்தபார்கள். 

அவர திரும்ப நிடனக்ட்கயில் டமதபானத்டத இடணக்கும் கிறவல் பபாடதயில் 
ஓர உருவம் தூரத்றத தடுமபாறியபடி வருவடத அவதபானித்தபார. அந்த உருவம் 
டமதபானத்துக்குள் ்கபால் டவத்ததும் ஆடளச் சடுதியபா்க அடையபாளம் ்கணடு ப்கபாணைபார. 
அவருக்கு வீட்டு றவடலக்்கபாரப பபண மீது ்கடும் ற்கபாபம் வந்தது. அவள் இன்று 
மி்கவும் ்கவனமபா்க இருந்திருக்்க றவணடும் அல்லவபா? அவள் அவளது ்கைடமடயச் 
சரியபா்கச் பசயயவில்டல!

‘பியறசன....!’ 

அதிபர ்கபாரியபாலயச் சிற்றூழியடன அறத ற்கபாபத்துைன் அடழத்தபார.
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‘றமைம்....’ 

சட்பைன ஓடிவந்த அவனது ்கண்கள் டமதபானத்தில் நைந்து வருவம் உருவத்தில் 
பதிந்தது.

‘அது... உங்கள் அபபபா றமைம்....’ 

‘சிரிமபான்னவுைன் றபபா. அவடர வீட்டில் ப்கபாணடு றபபாய அடைத்துப றபபாடு. 
அவர இஙற்க நி்கழ்ச்சிக்கு வந்தபால் நபான் அவமபானத்தபால் பசத்து விடுறவன்.’ 

- பசபால்லி விட்டு றவ்கமபா்கக் ்கபாரியபாலயத்துக்குள் நுடழந்தபார.

பியறசனவும் சிரிமபான்னவும் விடரவபா்கக் ்கபாரியத்தில் இறஙகினபார்கள். இதற்கிடையில் 
டமதபானத்தின் மத்திக்குக் கிழவர வந்து விட்ைபார. பியறசன அவடர றமலும் ந்கரபாத 
படி தடுத்துக் ப்கபாணடிருக்்க சிரிமபான்ன ்கலபாசபாடல வபா்கனத்டதக் ப்கபாணடு வந்து 
பக்்கத்தில் நிறுத்தினபான். பியறசன கிழவரின் ட்கடயப பற்றினபான்.

‘அயயபா... இபபடி வபாருங்கள்.’ 

கிழவர ட்கடய உதறி விடுவிபபதில் ்கவனமபாயிருந்தபார.

‘நீங்கள் எஙற்க றபபா்கப றபபாகிறீர்கள்?’

‘ஆசிரிய ்கலபாசபாடலக்கு. இன்டறக்கு ஒரு விழபா இருக் கிறது.!’

கிழவரபா்க இருந்தபாலும் பியறசன சமபாளிக்்கச் சிரமபபட் ைபான். சிரிமபான்ன 
வபா்கனத்தின் ்கதடவத் திறந்து விட்டு, இருவரு மபா்கக் கிழவடர அள்ளி உள்றள றபபாைப 
பிரயத்தனபபட்டுக் ப்கபாணடிருந்தபார்கள்.

‘சணைபாளப பயல்்கறள... நீங்கள் என்ன பசயகிறீர்கள்? என்டன விட்டு விடுங்கள்!’ 

கிழவர இழுபறிப பட்டுத் தடரயில் சபாயந்தபார.

டமதபானத்தின் குறுக்ற்க பசன்று ப்கபாணடிருந்த புதிய மபாணவ மபாணவி்களுக்கும் 
ஆசிரிய ஆசிரிடய்களுக்கும் அது ஒரு புதிரபான ்கபாட்சியபா்க இருந்தது.

‘என்ன இது. என்ன பிரச்சிடன. யபார இந்த மனிதன்.?’

அவர்கள் ற்கட்்கத் பதபாைஙகினபார்கள்.

இது ஒரு டபத்தியம். இவடர வபா்கனத்தில் ஏற்றுவதற்கு நீங்களும் ப்கபாஞசம் உதவி 
பசயயுங்கறளன்...’

 அடுத்த சில வினபாடி்களில் எல்றலபாருமபா்கச் றசரந்து கிழவடர அள்ளி வபா்கனத்துக்குள் 
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திணித்தபார்கள். ்கதவு மூைபபட்டு வபா்கனம் ந்கரந்து றவ்கம் பிடிக்்கத் பதபாைஙகியது.

‘டபத்தியம்.. நபானபா டபத்தியம். றவடச மக்்கறள... நபான் யபாபரன்று உங்களுக்குத் 
பதரியுமபாைபா? உங்களுக்குத் பதரியுமபாைபா. எனது ம்கள்தபான் ்கலபாசபாடலயின் அதிபர. 
பபபாறுங்கள். அவள் வீட்டுக்கு வந்தததும் உங்களுக்கு நபான் நல்ல பபாைம் படிபபிபறபன். 
அவள் உங்கடளத் தணணியில்லபாத ்கபாட்டுக்கு மபாற்றுவபாள்!’

கிழவர ற்கபாபத்தில் சத்தம் றபபாட்டுக் ப்கபாணடிருந்த றபபாதும் பியறசனவும் 
சிரிமபான்னவும் அடமதி ்கபாத்தபார்கள். அவர்களிைமிருந்து எந்த வித எதிரக் குரலும் 
வரபாதபடியபால் கிழவர ஒரு ்கட்ைத்தில் தனது றபச்டச நிறுத்திக் ப்கபாணடு தன் ்கரங்கடள 
உயரத்திப பபாரடவடயச் பசலுத்தினபார. இழுபறிபபட்ைதன் ்கபாரணமபா்க சக்தியற்றுப 
றபபான அவரது ்கரங்களில் சில இைங்களில் ்கன்றிப றபபாயும் சில இைங்களில் 
கீறல்்களுமபாய இருந்தன. அவரது ்கரங்களில் றநபாவு இருந்தது.

அவர தன்னிரக்்கத்துைன் பமதுவபான குரலில் றபசத் பதபாைஙகினபார.

‘இறதபா பபாருங்கள். நீங்கள் என்ன பசயதிருக்கிறீர்கள் என்று எனது ்கரங்கடளப 
பபாருங்கள். நீங்கள் எனது பிள்டள்கள் மபாதிரி. நபான் உங்களுக்கு என்ன குற்றம் பசயறதன்.’ 

தனது ்கரங்கடளச் சுட்டிக்்கபாட்டி அவர்கள் இருவரிைமும் ற்கட்ைபார.

அவரது துயரம் ்கலந்த வபாரத்டத்கள் அவரமீது பியறசன வுக்கு அனுதபாபத்டதக் 
கூட்டியது. அவடரப பபாரக்்கபாமறலறய பசபான்னபான்.

‘எங்களபால் அதற்கு எதுவும் பசயய இயலபாது...’ 

‘எனது ம்கள் ஆசிரிய ்கலபாசபாடலயின் அதிபர. இலஙட்க யின் மி்கப பபரிய ஆஙகில 
பமபாழி ஆசிரிய ்கலபாசபாடல இது. விழபாவில் எனது ம்கள் தனது சிறபபுக் ்கதிடரயில் 
உட்்கபாரந்திருபபடதப பபாரக்்க எனக்கு எவவளவு ஆடசயிருந் தது பதரியுமபா? அதனபால்தபான் 
வீட்டு ஜன்னலுக்குள்ளபால் ஏறிக் குதித்து இவவளவு தூரம் நைந்து வந்றதன். மி்கவும் 
சிரமபபட்டு நடையபா்கறவ டமதபானம் வடர வந்றதன். ஆனபால் ஒரு சிறிய தூரத்டதக் 
்கைக்்க நீங்கள்தபான் விைவில்டல.’ 

- கிழவர றபசிக் ப்கபாணறையிருந்தபார.

வபா்கனம் ந்கரத்டத பநருஙகியது. கிழவரின் மு்கத்தில் ஒரு திடீரச் சந்றதபாசம் பரவிற்று.

‘என் பிள்டள்கறள, ்கைவுள் உங்கடள ஆசீரவதிக்்கட்டும். என்டன அறதபா அந்தப 
பபரிய ்கட்ைைத்துக்கு முன்னபால் இறக்கி விடுகிறீர்களபா?’

கிழவரின் றவணடுற்கபாடள ஏற்றுக் ப்கபாள்ள சிரிமபான்ன விரும்பினபான். ்கட்ைைத்தின் 
அருற்க வபா்கனத்டதத் தரிக்்கச் பசயதபான். 
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‘இந்த நபாட்டின் மி்கப பபரிய ்கம்பனி இது. நீங்கள் பதரிந்து ப்கபாள்ள றவணடும். 
இந்தக் ்கம்பனிக்குப பபரியவன் என் ம்கன்தபான்.’

 கிழவர வபா்கனத்தின் ்கணணபாடி ஜன்னலூைபா்க மு்கத்டத நீட்டிப பபாரத்தபார. 
்கட்ைைத்தின் கீழ்த்தளம் மட்டும் ்கணணில் பட்ைது.

‘பிள்டள்கறள, எனது ம்கனுடைய ்கபாரியபாலயத்தில் என்டனக் ப்கபாணடு விடுங்கள்.’

‘இல்டலயில்டல. எங்களபால் முடியபாது. உங்கடள அஙகு அடழத்துச் பசன்றபால் 
எங்கடளத்தபான் குற்றம் சுமத்து வபார்கள்.’

‘அபபடிபயன்றபால் வபா்கனத்தின் ்கதடவத் திறந்து விடுங்கள். எனது ம்கனின் 
்கபாரியபாலயம் இருக்கும் தளத் துக்குச் பசன்று பபாரக்்க றவணடும். இந்த வபா்கனத்துக் 
குள்ளிருந்து இந்தப பபரிய ்கட்ைைத்டதயும் பபாரக்்க முடியபாது.’

 - மி்கவும் தபாழ்டமயுைன் கிழவர அவர்கடளக் ற்கட்ைபார.

 சிரிமபான்ன பியறசனவின் மு்கத்டதப பபாரத்தபான். பியறசன பசபான்னபான்:-

  ‘நபாம் றபபாறவபாம்;.’ 

 சிரிமபான்ன வபா்கனத்டத உயிரபபித்தபான்.கிழவருக்குக் ற்கபாபம் உச்சத்துக்கு வந்தது.

‘முட்ைபாள் பயல்்கறள. றவடச மக்்கறள. உயரந்த இைத்தில் இருக்கும் தனது 
பிள்டள்கடளப பற்றி ஒரு தந்டதக்கு எவவளவு அதீதமபான ஆடசயிருக்கும் என்று 
உங்களுக்குத் பதரியபாதபா... நீங்கள்தபான் உணடமயபான றவடசப பிள்டள்கள். நீங்கள் 
நபாசமபாயப றபபாவீர்கள்!’

 மி்கப பபபாறுடமயுைன் சிரிமபான்னவும் பியறசனவும் கிழவரின் ்கடும் பசபாற்்கடளத் 
தபாஙகிக் ப்கபாணைபார்கள். றவ்கமபா்க வபா்கனத்டதச் பசலுத்தி வீட்டையடைந்தபார்கள். 
கிழவடரப பலபாத்்கபாரமபா்கத் தடரயில் இழுத்துச் பசன்று அடறக்குள் தள்ளிக் ்கதடவ 
அடைத்து விட்டுத் திரும்பிச் பசன்றபார்கள். 

பயிற்றபபட்ை ஆஙகில ஆசிரியரபான புத்த்தாஸ 
ஹேவஹே பி. 1952) எல்பிட்டிய, பிட்டி்கலடயச் 
றசரந்தவர. ஆஙகிலத்திலும் சிங்களத்திலும் நபாவல், 
சிறு்கடத்கள், பதபாடலக்்கபாட்சி நபாை்கம் என இலக்கியப 
பங்களித்தவர.
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யமாழியின் அதீ்தம் 
சில்வி�ா ப்்ாத் கவித்த யமாழியப�ரப்பும் ஒரு சிறுகுறிப்பும் :

 தவ சஜிதரன

்கவிடத என்பது அதீத உணரவின் நுணபமபாழி வடிவம்.

்கபாதலின் பிரிடவ,பிரிவபாற்றபாடமயில் பவதும்படலப றபசுகின்ற ்கவிடத்கள் அறன்கம்.

 “பசல்லபாடம உணறைல் எனக்குடர மற்று நின்
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 வல்வரவு வபாழ்வபாரக்கு உடர”

அதபாவது, “என்டன விட்டுச் பசல்லபாமலிருபபபாய என்ற பசதிடய மபாத்திரம் 
எனக்குத் பதரிவி. அல்லபாமல், ‘பசன்று மீள்றவன்’ என்பறத நீ பசபால்லத்தடலபபடும் 
பசயதியபானபால், அடத நீ பசன்று திரும்பும் றபபாது எவர உயிருைன் இருபபபாறரபா அவரிைம் 
உடர” என்று ்கபாதலின் பிரிவபாற்றபாடம பவகுளலுைன் பவளிபபடும் விதத்டதக் ்கவி 
நயம்பைச் பசபால்லும் வள்ளுவம்.

‘நின் பிரிவினும் சுடுறமபா பபருங்கபாடு’ என்பது சீடத பசபால்வதபா்கக் ்கம்பன் அடமத்த 
வபாக்கியம்.

ஒளிவீசிச் சுைரும் தமிழின் பநடுங்கவி மரபில் ்கபாதற்பிரிவு இபபடிபயல்லபாம் 
பசபால்லபபடிருக்கிறது. இன்பனபாரு புறமபா்க அபமரிக்்கப பபண்கவியபான சில்வியபா 
பளபாத்துடைய ்கவிடதயில் இந்த உணரவு பமபாழியின் உக்கிரத்துைன் பவளிபபடுகிறது 
என்படதப பற்றி இந்தக் குறிபபில் றபசலபாம் என்றிருக்கிறறன்.

பிரிவின் ஏக்்கத்டத,நிரபாடசடய ட்கயறு நிடலயிலிருந்து பபாடுகின்ற பணடைத் 
தமிழ்க் ்கவிடத்களின் பபருவழக்கினின்றும் மபாறுபட்ை சூட்சும மனவுணரவு்கடளப 
பிரதிபலிக்கும் ்கணணபாடியபா்க விரிகிறது இக் ்கவிடத...

முதன்முதலபா்க ்கவிடதக்்கபா்க புலிஸ்ைர விருது வழங்கபபட்ை பபண்கவியபான சில்வியபா 
பளபாத், றமற்கின் இலக்கிய வட்கபபடுத்தல்்களில் Confessional Poetry - ஒபபுதல் 
்கவிடத என்று அறியபபடுகின்ற றபபாக்ற்கபாடு அதி்கமும் அடையபாளபபடுத்தபபடுபவர.

றவட்ட்க்களினதும் மனபபிறழ்வினதும் மடறக்்கபபைபாத பமபாழிபவளிபபபாைபா்கக் 
்கருதபபடுவது Confessional Poetry என்கிற அவ இலக்கிய வட்கடம.

அவரது ்கவிடதயின் பமபாழிபபயரபபு தமிழில் :

மிச்சிப பபணணின் ்கபாதற்பபாைல்
நபான் ்கண்கள் மூை
மரித்து வீழும் உலகு யபாவும்
என் இடம்கள் திறபப
வந்து பிறக்கும் அடவதபாம் மீணடும்
உன்டனப புடனந்றதன் எந்தன் தடலயினிற்றபான் றபபாலும்!!)

நீலச்சி்கபபில் நட்சத்திரங்கள்
சுழல்நைமபாை
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எறதச்டசயபான ்கருடமயும் உட்பபாயும்.
நபான் ்கண்கள் மூை
மரித்து வீழும் உலகு யபாவும்.

மபாயம் பசயபதடன பமத்டதயிற் கிைத்தி
மதிபயபாளி மத்தம்மிகும் ்கபானமிடசத்து
பித்தஞ சுைர முத்தம் இட்ைடன எடன நீ
என்றறபார ்கனபாக்்கணறைன்.
(உன்டனப புடனந்றதன் எந்தன் தடலயினிற்றபான் றபபாலும்!!)

விணணிலிருந்து வீழ்வர ்கைவுளர
நலியும் நர்கத் தீயும்
றதவடத,சபாத்தபான் படையினர றபபாவர.
நபான் ்கண்கள் மூை
மரித்து வீழும் உலகு யபாவும்
பசபான்னபாற்றபபால வருவபாய என்று நிடனத்றதன்.
ஆனபால் நபான் முதிருமிக் ்கபாலம் உன்பபயர மறந்றதன்.
(உன்டனப புடனந்றதன் எந்தன் தடலயினிற்றபான் றபபாலும்!!)

உன்னிலும் ஓர விணணதிர பறடவடய
றநசித்திருக்்கலபாம்.
அடவபயனிறலபா
இளறவனில் வருங்கபாலம்
இடியபாய முழஙகித் திரும்பும் மீணடும்
நபான் ்கண்கள் மூை
மரித்து வீழும் உலகு யபாவும்.
 (உன்டனப புடனந்றதன் எந்தன் தடலயினிற்றபான் றபபாலும்!!)

*1932ஆம் ஆண்டு பபாஸ்டனில் பிறந்த ப்ாத முபபதஹ்தாராவது வயதில் ்தன்னை 
மாய்ததுகபோண்்டார்.

உககிரப பிழம்பின மததியிலும் பபான ்தாம்ர ந்டபபடு்தல் கூடும் எனபது 
ப்ாததினைது ேணவரும் ேவிஞருமானை ஹியூஸ ஆல் ப்தரிவுபெய்யபபட்டு ப்ாததினு்்டய 
ேல்்ல்றயில் பபாறிகேபபட்டிருககும் வாெேம்.

 நனறி: பூபா் ராேஙேள்:ம்லர்(்லண்்டன)2019.
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 மார்ட்டின நீய்முல்லர் 
 தமிழில்: டி. ஞாலையா

நபான் எதிரபபுக்குரல் எழுபபவில்டல
அவர்கள் யூதர்கடளப பிடிக்்க வந்தபார்கள்.
நபான் எதிரபபுக்குரல் எழுபபவில்டல.
ஏபனனில் நபான் யூதனில்டல. 
பிறகு ்கம்யூனிஸ்டு்கடளப பிடிக்்க வந்தபார்கள்.
நபான் எதிரபபுக்குரல் எழுபபவில்டல.
ஏபனனில் நபான் ்கம்யூனிஸ்ட் அல்ல.
பிறகு ்கத்றதபாலி்கர்கடளப பிடிக்்க வந்தபார்கள்.
நபான் எதிரபபுக்குரல் எழுபபவில்டல.
ஏபனனில் நபான் ்கத்றதபாலி்கன் அல்ல.
பிறகு என்னப பிடிக்்க வந்தபார்கள்.
அபறபபாது எனக்்கபா்கக் குரல் எழுபப
எவரும் விட்டுடவக்்கபபைவில்டல. 

நன்றி:்க.நவம்
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ரசாய் ய�ாங்-மி இன் இரண்டு கவித்தகள்
 தமிழில் : ளதவ அபிரா

தபபிபபிடழத்தவரின் பசி
்கச்சிதமபானபதபாரு ற்கபாட்டில் 
தன் றசரிைம் பதரிந்தது றபபாற் 
வபானத்டதபபிளந்த படி பறக்கிறது ஒரு 
பறடவ.
்கணடணக்குருைபாக்கும் நீலவபானம்.
அம்மதிய றநர வபானத்தின் கீழ் 
பின்நவீனத்துவபபித்துப பிடித்துக் 
கிைக்கிறறன்.
இைமின்றி உணவ்கத்துக்கு பவளிறய 
இடரந்து ப்கபாணடிக்கும் 
வபாடிக்ட்கயபாளர கும்பலுைன் இடணந்து 
ப்கபாள்ள முடியவில்டல.
 
முபபது வயதில் ப்கபாணைபாட்ைம் 
முடிகிறது.
உணடம என்னபவனில் 
புரட்சியபாளர்கள் புரட்சிடயவிை 
இதமபானவர்கள்.
்கபாட்ைமபான மதுடவ விைவும் மதுச்சபாடல 
பரவபாயில்டல.
நபான் தனிடமயில் இருக்கும்றபபாது
றதபாழறர என்று பதபாைஙகும் 
புரட்சிபபபாைல்்கடள விைவும் இதமபான 
்கபாதற்பபாைல்்கடள முணுமுணுபபடத 
விரும்பிறனன்.
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ஆனபாலும் என்ன நைந்து விைபறபபாகிறது?
 
ப்கபாணைபாட்ைம் முடிந்துவிட்ைது
 
மதுபபுட்டி்கள் ்கபாயந்துவிட்ைன.
பணபடப்களும் வரணடு விட்ைன.
இறுதியபா்க எனது ்கபாதலன்- அவனும் றபபாய விட்ைபான்.
பசலவு்கடளப பஙகிட்டுக்ப்கபாணடு எல்றலபாரும் தங்கள் ்கபாலணி்கடளயும் ஒருவபாறு 
அடையபாளம ்கணடு ப்கபாணடு அவவிைத்டத விட்டு நீஙகி விட்ைனர.
 
ஆயினும் எனக்குத் பதரியும் 
அஙற்க யபாறரபா ஒருவர எஞசி இருக்கிறபார.
எல்லபாமும் முடியும் வடர ்கபாத்திருந்து
முதலபாளி வர முன்பு றமடச்கடளத் துபபரவு பசயது
புரட்சிபற்றிய நிடனவு்கடளச் சுமந்துப்கபாணடு 
பவபபமபான ்கணணீடரச் சிந்திக்ப்கபாணடு
நிடறவடையபாத பபாைலுக்குச் பசயத மபாற்றங்கடள அறிந்த ஒருவர - 
அதடனபபபாடிக்ப்கபாணடு நிச்சயமபா்க அஙகிருக்கிறபார.
 
அது நிச்சயமபா்க அவன் -என்்கபாதலன் அல்ல.
 
சில றவடள சிலறவடள 
அவர ்கபாடலயில் றமடச்கடள அடுக்கி
றபபானவர்கள் எல்றலபாடரயும் மீள அடழத்து றமடை்களுக்கு ஒளியும் ஊட்ைக்கூடும்
ஆனபாலும் என்ன நைந்து விைபறபபாகிறது!

ளசாய் க�ாங்-மி 

றசபாய பஜபாங-மி பதன் ப்கபாரியபாடவச் றசரந்த நபாவலபாசிரியரும் ்கவிஞருமபாவர. 
முபபது வயதில் ப்கபாணைபாைம் முடிகிறது என்ற அவரது ்கவிடதத்பதபாகுபபின் மூலம் 
நன்கு அறியபபட்ைவர.பதன்ப்கபாரியபாவில் மீ-ரூ (கூைறவ நபானும் ) இயக்்கத்டதப 
பற்ற டவத்தவர்களிலும் ஒருவரபாவபார) 

நன்றி:www.nakedpunch.com



36     è£ŸÁªõO

யெளிறி� ஊ்தாப் புள்ளி
 ஆங்கிலத்தில் ்கார்ல் சா்கன

 தமிழில் : பிளரமா இரவிசசந்திரன, கசனலை.

அந்த ஒரு புள்ளிடய மீணடும் பபாருங்கள். இஙற்க தபான் அது இருக்கிறது. நம் வீடு 
அது. நபாம் தபான் அது. நபாம் விரும்பும் ஒவபவபாருவரும் இஙற்க தபான் இருக்கிறபார்கள். 
நபாம் அறிந்த ஒவபவபாருவரும், நபாம் ற்கள்விபபட்ை ஒவபவபாருவரும் இஙற்க தபான் 
இருக்கிறபார்கள். தன் வபாழ்க்ட்கடய வபாழ்ந்து முடித்த மனிதர்களும் இஙற்கதபான் 
இருந்தபார்கள். ஒவபவபாருவரின் மகிழ்ச்சியும் துன்பங்களும், ஆயிரக்்கணக்்கபான மத 
நம்பிக்ட்க்களும், தத்துவங்களும், பபபாருளபாதபார ற்கபாட்பபாடு்களும் இஙற்க தபான் 
இருக்கின்றன.

ஒவபவபாரு றவைர்களும் நபாறைபாடி்களும், ஒவபவபாரு வீரர்களும் ற்கபாடழ்களும், 
ஒவபவபாரு நபா்கரி்கத்டத ஆக்குபவர்களும் அழிபபவர்களும், ஒவபவபாரு இளம் 
்கபாதலர்களும், ஒவபவபாரு தபாயும் தந்டதயும் நம்பிக்ட்கக்குரிய குழந்டதயும், 
அறிவியடலயும் ஆக்கிரமிபபு்கடளயும் விரிவுபடுத்தும் ஒவபவபாருவரும், நீதிடய 
றபபாதிக்கும் ஒவபவபாருவரும், ஊழல் அரசியல்வபாதி்களும், ஒவபவபாரு நட்சத்திரங்களும் 
உயர தடலவர்களும், ஒவபவபாரு ஞபானி்களும் குற்றவபாளி்களும், மனித இனங்களின் 
வரலபாற்றில் இஙற்க தபான் வபாழ்ந்தபார்கள். சூரியனின் ஒளிக் ்கற்டறயில் மிதந்து 
ப்கபாணடிருக்கும் தூசி்களின் ஒறர ஒரு புள்ளியில் தபான் வபாழ்ந்தபார்கள்.

இபபரந்த அணைபவளியில் பூமி என்பது ஒரு மி்கச்சிறிய றமடை மட்டுறம. ஒரு 
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மூடலடயயும் மற்பறபாரு மூடலடயயும் றவறுபடுத்திக் கூை அறிய முடியபாத ஒறர 
ஒரு துணுக்கு மட்டுறமயபான இவவபாழ்விைத்தில் வபாழ்ந்தவர்கள் சந்தித்த முடிறவ 
இல்லபாத வடத்கடளப பற்றி சற்று சிந்தித்துப பபாருங்கறளன். அவர்கள் எத்தடன முடற 
ஒருவடர பயபாருவர தவறபா்கப புரிந்து ப்கபாள்கிறபார்கள்? ஒருவடரபயபாருவர மபாயத்துக் 
ப்கபாள்வதில் எவவளவு றவ்கம் ்கபாட்டுகிறபார்கள்? தங்களது பவறுபபில் எவவளவு 
தீவிரம் ்கபாட்டுகிறபார்கள்? என்பறல்லபாம் சற்றற சிந்தித்துப பபாருங்கள். 

மபாமன்னர்களும், தளபதி்களும் அவர்களது ரத்தத்டத ஆறு்களபா்க சிந்தியடதப பற்றி 
சற்றற றயபாசித்துப பபாருங்கள். அவர்களது பபருடமயும் பவற்றியும் இச்சிறு புள்ளியின் 
ஒரு துணடில், ்கணக்கிலைங்கபாத ்கபால பவளியில் அச்சமயம் மட்டுறம வல்லவர்களபா்க 
இருந்திருக்்க முடியும்.

நமது றதபாரடண்களும், நமது ்கற்படனயில் நமக்கு நபாறம ப்கபாடுத்துக் ப்கபாள்கிற 
முக்கியத்துவமும், இபபரந்த பிரபஞசத்தில் சிறபபு உரிடம நமக்கு இருபபதபா்க 
நபாம் ப்கபாள்ளும் மபாடயயும், மங்கலபான பவளிச்சம் ப்கபாணை இபபுள்ளியின் முன்பு 
மி்கப பபரும் சவபாலபா்கறவ இருக்கிறது. நமது ற்கபாளபானது இபபிரபஞசத்தின் பரந்த 
இருளின் றபபாரடவயில், தனியபா்க இருக்கும் ஒரு சிறு புள்ளி மட்டுறம. நம் புரிதலுக்கு 
அபபபாற்பட்ை இபபரந்த பவளியில், நம்மிைமிருந்து நம்டம ்கபாத்துக் ப்கபாள்ள றவறு 
எஙற்கயபாவதிருந்து உதவி கிடைக்கும் என்னும் அறிகுறி எதுவுறம இல்டல.

நபாம் அறிந்தவடர பபாது்கபாபபபான வபாழ்க்ட்கக்கு பூமி மட்டுறம ஒறர ஒரு 
உல்கமபா்க இருக்கிறது. நம் ்கணணுக்குத் பதரிந்த எதிர்கபாலத்திலும் மனித இனங்கள் 
இைம்பபறுவதற்கு பூமிடய விட்ைபால் றவறு எஙகுறம இைமும் இல்டல. றவற்று 
கிர்கங்களுக்குச் பசன்று பபாரக்்கலபாமபாபவன்றபால் அது முடியும் தபான். அஙற்கறய 
தங்கலபாமபாபவன்றபால் அதற்கு வபாயபறப இல்டல. நமக்கு விருபபம் இருக்கிறறதபா 
இல்டலறயபா, இக்்கணம் இபபூமியில் தபான் நபாம் வபாழ்ந்தபா்க றவணடும்.

வபானியல் நமக்கு அைக்்கத்திடனயும் நமது குணநலன்்கடள ்கட்ைடமக்கும் 
அனுபவத்திடனயும் பசபால்லிக் ப்கபாணடிருக்கிறது. மூைத்தனமபான அ்கந்டத ப்கபாணை 
மனித இனத்திற்கு பதபாடலவில் பதரியும் பிம்பமபான இச்சிறிய உல்கத்டத விை சிறந்த 
விளக்்கத்திடன றவறு எதுவும் ப்கபாடுத்து விை முடியபாது. எனக்கு இபபுள்ளியபானது, நபாம் 
ஒருவர மீது ஒருவர இன்னும் அதி்கமபா்க அன்பபா்க இருக்்க றவணடிய பபபாறுபபிடன 
அடிக்ற்கபாடிட்டு ்கபாட்டுகிறது. இக்்கணபபபபாழுதுவடர நபாம் அறிந்திருக்கும் ஒறர 
ஒரு வீைபான பவளிறிய ஊதபாப புள்ளிடய, இன்னும் ப்கபாணைபாைவும் பபாது்கபாக்்கவும் 
வலியுறுத்துகிறது.



38     è£ŸÁªõO

ரமகங்களுக்கு அப்பால்
 ஆங்கிலத்தில் : Donall Dempsey
 தமிழில் : 'ஸ்ரீ என ஸ்ரீவத்ஸா’ (Sri N Srivatsa’)

ஒரு சிறுவனபா்க இருபபதில்
உள்ள மகிழ்ச்சிக்்கபா்க 
அவன் ஓடுகிறபான்.
“படரயன்..படரயன்!” என்று 
என் குரல் ப்கபாணடு 
அவடனப பின்னிழுக்்க முடனகிறறன், ஆனபால்
அதிலிருந்தும் அவன் தபபித்து விடுகிறபான்.
“பபாரத்து...பபாரத்து!”
அவடன றநபாக்கிச் பசபாற்்கடள வீசுகிறறன்,
“இல்லபாவிட்ைபால் அந்த 
றம்கத்தில் இடித்துக் ப்கபாள்வபாய!”
இரணடு றம்கங்கள் அவடன முடறக்்க,
இது முடியுமபாபவன்று நிச்சயமில்லபாதது றபபால
அவனும் ஓடுவடத அபபடிறய 
நிறுத்திவிட்ைபான்.
ஆ்க, இந்தக் ்கணறணபாட்ைம் 
என் இடளய சற்கபாதரடன நடுங்க டவக்்க 
அவன் திரும்பி ஓடிவந்து
என் ட்கடயப பிடித்துக் ப்கபாள்கிறபான்.
்கபால் விரல்்கள் நுனியில்
நபாங்கள் மிரட்டிக் ப்கபாணடிருக்கும் அந்த 
றம்கங்கடளக் ்கைக்கிறறபாம்,
அடவ்கடளப பின்னபால் விட்டுவிட்டு 
அவன் தயக்்கமபா்கச் சிரிக்கிறபான்.
இபறபபாது, அந்தக்்கபாலத்டதவிை 
மி்க மி்கத் பதபாடலவில், 
மரணத்திற்கும் அபபபால்
நபான் அவடனப 
பபயர பசபால்லி அடழக்்க,
அவனும் ஓடிவந்து
என் ட்கடயப பிடித்துக் ப்கபாள்கிறபான்.
றம்கங்களபால் பபாரக்்க மட்டுறம முடியும்.

#BEYOND_THE_CLOUDS

He runs 
for the sheer joy 
of being 
a little boy.
"Brian...Brian!"
I try to rein him in
with my voice but
he escapes even that.
"Watch out...watch out!"
I throw the words at him
"Or you'll hit 
that cloud!"
Two clouds glower at him
and he stops in his tracks
suddenly uncertain if
that is possible.
And so perspective
cowers my little brother
and he runs back
holds my hand.
We tiptoe past
the threatening clouds
leaving them behind
he laughing nervously.
Now far far from that time
beyond even death
I call his name
and he runs and
takes my hand.
The clouds can only
look on.

- Donall Dempsey
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என்யறென்றுக்குமான மலர
அவள் என்னிைம் 
ஒரு மலரக்்கபாம்டபத் தருகிறபாள்:
“இந்த மலரின் ஆடை
விழுந்துவிட்ைது!”
“அடதச் சரி பசய!” 
என்று கூவினபாள்.
ட்க சபாதுரியத்தபால் 
நபான் அவளது மலடரச்
சரி பசயகிறறன்,
ஆனபால், றவறு வணணத்தில்.
“இது றவறு நிறம்!”
“மலர தனது ஆடைடய மபாற்றிவிட்ைது!” 
என்று 
அவளிைம் கூறுகிறறன்.
தனது ஆடை கீறழ விழுந்த 
இந்த மலடர
நபான் என்பறன்றுக்குமபா்க 
டவத்திருக்கிறறன்.

#THE_FOREVER_FLOWER

she hands me a stalk
"The flower's dress
fell off!"
"Fix it!" she cries
I by sleight of hand
fix her flower but with a different 
colour
"It's a different colour!"
"The flower..." I tell her
". . .changed its dress!"
this flower
with its dress fallen off
I hold forever
Donall Dempsey 04112021

 

 ்கவிஞர் க�ாைால்ட் க�ம்ப்ளஸ �ற்றிய சிறு குறிப்பு : 3

பைபானபால்ட் பைம்பறஸ அயரலபாந்து நபாட்டில் 
கிட்றைன் என்ற ஊரில் பிறந்தவர. ஒரு நடுநிடலபபள்ளி 
ஆசிரியரபா்கப பணியபாற்றி ஓயவு பபற்ற பின்னர 1986லிருந்து 
லணைனில் வசிக்கிறபார. அவரது மடனவி றஜனிஸ் 
உதவிறயபாடு "றவபால்" - VOLE என்ற பபயரில் ஒரு 
்கவிடதப பதிபப்கம் நைத்திவருகிறபார. இவரது ்கவிடத்கள் 
பதபாடலக்்கபாட்சி மட்டுமன்றி பல்றவறு இைங்களில் - 
இந்தியத் தடலந்கரபான புது தில்லி உள்பை - பல முடற 
இலக்கிய றமடைறயறியுள்ளன. இடவ ஆஙகிலத்திலிருந்து 
ஐரிஷ, பிபரஞசு, இத்தபாலியன் மற்றும் தமிழில் பமபாழி 
பபயரக்்கப பட்டுள்ளன.
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நிலம் பூத்து
மலரந்த நாள்
 ‘�ரிலவ’ ளச.குமார்

பமாழிபபயரபபு என்பது வரிக்குவரி 
என்றில்லபாமல் அந்தக் ்கடதடயப புரிந்து, 
ஒவபவபாரு பபாரபாவும் என்ன பசபால்கிறது என்படத 
நன்கு உள்வபாஙகி இருக்்க றவணடுறம அல்லபாமல் 
ஏறதபா பமபாழிபபயரக்கிறறபாம் என்பதபாய 
இருக்்கக் கூைபாது. நம்டமப பபபாறுத்தவடர 
பபரும்பபாலபான பமபாழிபபயரபபுக்்கள் - அது 
சினிமபாறவபா அல்லது புத்த்கறமபா - இவவபாறு 
அடமவதில்டல. என்னறமபா றவறு உல்கத்தில் 
அல்லது றவறு பமபாழியில் இருபபடதப 

றபபால்தபான் றதபான்றும்.

சமீபத்தில் மடலயபாளத்தில் எழுத்தப 
பட்ை சிறபபபான நபாவலின் தமிழ் 
பமபாழிபபயரபடப வபாசித்த நணபர, 
நல்ல ்கடததபான் என்றபாலும் கூகிள் 
பமபாழிமபாற்றியில் றபபாட்டு மபாற்றி 
யிருபபபார்கள் றபபால பபரும்பபாலபான 
மடலயபாள வபாரத்டத்கடள அபபடிறய 
எழுதியிருக்கிறபார்கள் என்று பசபான்னபார. 
இதற்குப பபயர பமபாழிபபயரபபு இல்டல, 
நபானும் புத்த்கம் எழுதிறனன் எனக்்கபாட்டிக் 
ப்கபாள்வதற்்கபான ஒரு முயற்சி மட்டுறம.

சில பமபாழிபபயரபபுக் ்கடத்கடள, 
்கவிடத்கடள வபாசித்திருந்த றபபாதிலும் சில 
மபாதங்களுக்கு முன்னர மடலயபாளத்தில் 
இருந்து பமபாழிபபயரக்்கபபட்ை நபாவல் 

ஒன்டற வபாசிக்கும் றபபாது இபதபாரு 
பமபாழிபபயரபபு நபாவல் என்ற எணணறம 
ஏற்பைபாதவணணம் மி்கச் சிறபபபான 
பமபாழிபபயரபபபா்க அது இருந்தது. 

மடலயபாளத்தில் றப ர பாசிரிய ர 
மறனபாஜ் குரூர அவர்கள் எழுதிய 
‘நிலம் பூத்து மலரந்ந நபாள்’ என்னும் 
நபாவடல ற்க.வி.பஜயஸ்ரீ அவர்கள் 
‘நிலம் பூத்து மலரந்த நபாள்’ என்னும் 
தடலபபில் பமபாழிபபயரத்திருக்கிறபார. 
றசர, றசபாழ, பபாணடியர்களுக்குச் சிம்ம 
பசபாபபனமபா்க இருந்த பரம்புமடலடய 
ஆணை தமிழ்றவந்தன் பபாரிடய எபபடிச் 
சூழ்ச்சியபால் வீழ்த்தினபார்கள் என்படத நபாம் 
அறிறவபாம். எதிரி்கள் அவவளவு எளிதில் 
புகுந்து விைமுடியபாத பரம்புமடலக்குள் 
இவர்கள் எபபடி உள் நுடழகிறபார்கள், 
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யபாடர டவத்துக் ்கபாரியம் சபாதிக்கிறபார்கள், சூதினபால் பபாரி எபபடி வீழ்த்தபபடுகிறபான் 
என்படதப பற்றியும் குறிபபபா்க இரணைபாயிரம் ஆணடு்களுக்கு முந்டதய சங்க்கபாலத்டதப 
பற்றியும் அபறபபாடதய மக்்களின் வபாழ்க்ட்க முடறடயப பற்றியும் றபசும் நபாவல் இது.

பபாணர்கடள ஆதரித்தவன் பபாரி, மன்னர்கடளப பபாடி பரிசு்கடள வபாஙகி வபாழ்க்ட்கடய 
நைத்தும் பபாணர்கடளயும் கூத்தடரயும் பற்றி மி்க விரிவபா்கப றபசுகிறது இந்நபாவல். 
அறதறபபால் இவர்கள் பயணிக்கும் பபாடத்களில் எல்லபாம் சந்திக்கும் றவைர்கள், 
பரதவர்கள், உழவர்களின் வபாழ்க்ட்க முடற்கடளயும் உணவு பழக்்க வழக்்கங்கடளயும் 
பற்றியும் விரிவபா்கப றபசியிருக்கிறது.

இபபடியபான ஒரு நபாவடல அதுவும் தமிழ்றவந்தடனச் சதியபால் வீழ்த்தியடத 
்கற்படன ்கலந்து எழுத ஒரு மடலயபாளப படைபபபாளிக்கு றதபான்றியது வியபபளிக்கிறது 
என்றும் ்கபாதலும் ்கபாமமும் தவிர றவறு எதுவுறம இல்டல என்று நிடனக்கும் நமக்கு 
இருக்்கறவ இருக்கிறது கூகிள் தரவிறக்்கம் அதன் வழி தரவிறக்கி நபாறம வரலபாறு்கடளச் 
சடமத்துவிடுகிறறபாம், அறதபாடு பதபால்லிலக்கியப பயிற்சி இல்லபாமல் நவீனப படைபபு 
வரபாதபா என்று குதர்கமும் றபசுறவபாம் என்பதபாய எழுத்தபாளர நபாஞசில் நபாைன் 
மடலயபாளத்தில் இருந்து தமிழில் எழுதபபட்ை நபாவல் என்னும் தடலபபில் இந்தப 
புத்த்கம் பற்றி எழுதிய தனது அணிந்துடரயில் பசபால்லியிருக்கிறபார.

சிறு்கடத்கள், பயணக் ்கட்டுடர்கள், நபாவல்்கள் எனத் பதபாைரந்து வபாசித்து எனது 
வபாசிபபு ஆரவத்டத றமலும் றமலும் வளரத்துக் ப்கபாணடு பயணித்தறபபாது நபான் 
சம்கபால மடலயபாளக் ்கவிடத்கள், சிறு்கடத்கடள பமபாழி பபயரத்துக் ப்கபாணடிருந்றதன். 

ஒரு மடலயபாளியபால் தமிழ் நிலபபரபபுக் குறித்தும் அதில் வபாழ்ந்து மடிந்த 
மூறவந்தர்களுைன் குறுநில மன்னர்கள் பபாரி, நன்னன், அதியமபான் அஞசி றபபான்றறபாடரக் 
குறித்தும் றபசபபட்டிருபபது வியபபபா்கத்தபான் இருக்கிறது. நம் எழுத்தபாளர்கள் நபான் 
எழுதுவறத வரலபாறு என்று பசபால்லிக் ப்கபாணடிருபபதுைன் நபான் எழுதுவறத எழுத்து 
மற்றவபனல்லபாம் எழுத்தபாளறன இல்டல என்றும், என்டன நீங்கள் ்கட்ைபாயம் வபாசிக்்க 
றவணடும் என்றும், எழுத்தபாளனுக்குப பண முடிபபு நீங்கள் ப்கபாடுத்றத ஆ்கறவணடும் 
என்றும்தபான் றபசிக் ப்கபாணடிருக்கிறபார்கள். இஙற்க எழுத்து என்பது பணம் பபாரக்கும் 
்கருவியபா்க மட்டுறம இருக்கிறது.

நபாவல் என்ன றபசுகிறது..? ்கடத என்ன..? என்படதப பற்றி விரிவபா்க இஙற்க 
பசபான்னபால் நபாவல் வபாசிபபில் சுவபாரபாஸ்யம் இருக்்கபாது. இது றபபான்ற நபாவல்்கடள 
வபாசித்துத்தபான் அதன் சுடவடய அறிய றவணடும். அபறபபாதுதபான் ்கபிலர, ஒடவயபார 
என பலடரப பற்றி அறிந்து, சூதபால் ஒரு நல்லவடன எபபடி வீழ்த்துகிறபார்கள்..? 
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அதற்கு யபார யபார துடண றபபாகிறபார்கள்..? எனப பல மரம முடிச்சு்கள் அவிழ்வடத 
ரசித்து வபாசிக்்க முடியும். 

நபாம் ற்கட்ை ்கபிலரின் ்கடதடய இதில் ப்கபாஞசம் மபாற்றித்தபான் பசபால்லியிருபபபார்கள். 
்கபிலடரப பற்றி மடலயபாளிக்கு என்ன பதரியும், மடலயபாளி்கள் எபறபபாதும் 
தமிழபனன்றபால் இளக்்கபாரமபாயத்தபான் றபசுவபார்கள் என இடத வபாசித்தபின் சில 
நணபர்கள் பசபான்னபார்கள் என்றபாலும் நபாவல் என்று வரும் றபபாது அதுவும் ்கற்படனப 
பபாத்திரங்கடளக் ப்கபாணடு வரலபாறு்கடள எழுதும் றபபாது ஒவபவபாருவரும் ஒவபவபாரு 
விதமபா்கத்தபான் எழுதுவபார்கள் நபாவல்தபாறன என்று ்கைந்து றபபாவதுதபான் சிறபபு. அபபடி 
வபாசித்றதபாறமயபானபால் இந்நபாவல் நம்டம ஈரத்துக் ப்கபாள்ளும். 

ஒரு பமபாழிபபயரபபுப படைபபபா்க இடதப பபாரக்்க டவக்்கபாமல் மி்கச் சிறபபபா்க 
பமபாழிபபயரத்து வபாசிபபளர்களுக்கு அயற்சிடயக் ப்கபாடுக்்கபாதவணணம் நபாவடலக் 
ப்கபாடுத்திருக்கும் எழுத்தபாளர ற்க.வி.பஜயஸ்ரீ அவர்களுக்கு வபாழ்த்து்கள்.

தமிழில் இபபடியபான படைபபு்கள் சபாத்தியமபா என்றபால்... சபாத்தியறம என்று 
பசபான்னபாலும் எழுத்தபாளர நபாஞசில் நபாைன் பசபான்னதுறபபால் ்கபாமத்டத விட்டு பவளிறய 
வந்றதபாபமன்றபால் ்கணடிபபபா்க சபாத்தியபபடும். அறதறபபால் நபாம் இன்னும் அந்த 
எழுத்தபாளன் என்ன சபாதிக்்கபாரன்..? எந்த மபாநிலத்துக்்கபாரன்..? என்படதக் ்கணைடைவதில் 
்கபாட்டும் ஆரவத்டத விடுத்து நல்ல நபாவல்்கடளக் ப்கபாணைபாடித் தீரத்றதபாம் என்றபால் 
இன்னும் சிறபபபான நபாவல்்கள் நம்மில் இருந்து விடளயும் என்பதில் மபாற்றுக் ்கருத்து 
இல்டல.

இது மறனபாஜின் முதல் நபாவல் என்பதுைன் பவளிவந்த மூன்று மபாதத்தில் 6000 
பிரதி்கள் விற்படனயபானதுைன் ஐந்து பல்்கடலக் ்கழ்கங்களில் பபாைமபா்கவும் இருக்கிறது.

இந்நபாவடலத் தமிழில் சிறபபபா்க பமபாழிபபயரத்ததற்்கபா்க 2020 ஆம் ஆணடின் சபாகித்ய 
அ்கபாபதமி விருது எழுத்தபாளர ற்க.வி.பஜயஸ்ரீக்கு வழங்கபபட்ைது குறிபபிைத்தக்்கது. 

நிலம் பூத்து மலரந்த நபாள் வபாசிக்்க றவணடிய நபாவல். முடிந்தபால் வபாசியுங்கள்.

நிலம் பூத்து மலரந்த நபாள்
தமிழில் : ற்க.வி.பஜயஸ்ரீ
பவளியீடு : வம்சி பதிபப்கம்
முதற்பதிபபு : 2016
விடல : ரூ.300
மடலயபாளத்தில் : மறனபாஜ் குரூர
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விசாரதை
 தமிழில் : க�ரி. சண்மு்கநாதன

எழுதிக்ப்கபாள் நபாபனபாரு
அரபு ம்கன்! - என்
அட்டையின் இலக்்கம் 50,000
எட்டுப பிள்டள்கள் எனக்கு.
வருஙற்கபாடையில்
இன்பனபான்றும் வந்துவிடும்!
ற்கபாபம் வருகிறதபா உனக்கு?

எழுதிக்ப்கபாள் நபாபனபாரு
அரபு ம்கன்!
பரபாட்டித் துணடு
ஒன்றுக்்கபாய - ஆம்
பரபாட்டித்துணடு ஒன்றுக்்கபாய,
எட்டுப பிள்டள்களும்
ஏடு்கற்்க நூல்வபாங்க
பட்ைப ப்கலில்
பபாட்ைபாளித் றதபாழருைன்
்கல்லுடைக்கின்றறன்.

்கடும்பபாடற தடனபயனது
ட்கயபால் பிழிகின்றறன்.
ஆனபால்
உன்னதி ்கபாரங்கணடு
உைல் குறு்க மபாட்றைன்!
என்பசி தீரக்்கபவன
இரந்துணண மபாட்றைன்!
ற்கபாபம் வருகிறதபா உனக்கு?

எழுதிக்ப்கபாள் நபாபனபாரு
அரபு ம்கன்!
பித்தலபாட்ை உலப்கபான்றில்
பட்ைமில்லபா நபர நபான்.

்கபாலறநரங ்களுக்்கபபபால்
ஆழப பதிந்தடவ என்
ஆணிறவர்கள்!

எளிய
விவசபாயக் குடும்பத்தின்
உழவுக் ப்கபாழுவின்
உத்தம புத்திரன் நபான்!
குச்சி ப்கபாறுக்்கபாலபான
குடிடசபயபான்றில்
வபாழ்பவன் நபான்!

என் மயிர்கள்
்கரு நிறத்தடவ
என் ்கண்கள்
மண நிறத்தடவ
ற்கபாதுங ட்க்கடளபயன்
குல்லபா சிரபாயக்கிறது
டதலம், எணடண சிறிது
தைவினபால் நல்லதுதபான்.

எல்லபாவற்றுக்கும் முதலபா்க
இதடன எழுதிக்ப்கபாள்
யபாடரயும் நபான்
பவறுக்்கவில்டல – ஆனபால்
கும்பி ப்கபாதிக்கும் றவடளயில்
எடனக் ப்கபாள்டளயிடுறவபார
இடறச்சிடயறய குதறித் தின்றபன்!
ஜபாக்கிரடத!
என்
கும்பிக் ப்கபாதிபடபயிட்டு
என்
ற்கபாபபாறவசந் தடனயிட்டு
ஜபாக்கிரடதயபாய இரு!

மஹ்மூத் தரவீஷ (பபாலஸ்தீனம் )
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ரெடதக
 கதலுங்கு மூலம் : ள்க.சிவாகரட்டி 
 தமிழாக்கம் : சாந்தா தத்

தனிடமடய விடழபவனல்ல நபான்
ஆனபால் எனக்கும்
  என் றதபாழர்களுக்குமிடை
  எனக்கும் என் சுற்றியுள்றளபாருக்குமிடை
  எனக்கும் என் குடும்பத்திற்குமிடை
  இரக்்கபமனும் திடர அடசந்தபால்
  பபபாறுபபது சிரமம் தபான்
  வபாழ்க்ட்கடய விைச் சிரமம் அது
  வபாழ்க்ட்க என்பது இரக்்கம் அல்ல
  இயல்பபாய நமக்குகிட்டியுள்ள
  உரிடம
  வியபாதி்கள் வரறவபா பிரச்டன்களின்
  இறுக்்கறமபா
  இயல்பற்றதல்ல
  ஆனபால் சுற்றிலுமபான பபாரடவ்களில்
  இரக்்கப புழுக்்கள் பநளிவது
  குரூரமபானது
  துன்பங்களுைன் நபாம்மபால் றபபாரபாைவியலும்
  றநபாய்களுைன் றபபாரபாைவியலும்
  இன்னும் ஆயிரமபாயிரம் இைர்களுைன்
  றபபாரபாை முடியும்
  ஆனபால்
  எவ விழிறயனும் அனுபபும்
  தடயயபால் பபபாஙகும் சீறழபா உதிரறமபா
  சகிபபது சிரமம்
  உணடமயில்
  நபான் தனிடம விரும்பியல்ல
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  அறந்கத் தன்டம்களில் மனிதர்களிடையபான
  இடைபவளிடயத் த்கரத்பதறிபவன்
  என்டன ஊனமுற்றவனபாய
  ஓட்டைக் குைமபாய பபாவிக்கும் தன்டமடய
  அருபவறுக்கிறறன்
  உயிருள்ளவடர றபபாரபாடியபடிறய நபான்-
  வபாழ விடுங்கள் என்டன
  என்டனச் சுற்றி மரண றம்கங்கள்
  சூழ்ந்திருபபதபாய 
  நீங்கறளன் நிடனக்்க றவணடும்…?
  மரண றம்கங்கள் ்கவவுவது 
  அச்கஜமல்ல
  இரக்்கபபடும் விஷயமுமல்ல
  பிறக்கும்றபபாது நம்முைன்
  பிறபபது இறபபும்
  வபாழ்ந்திருக்கும் வடர வபாழ்க்ட்க மீது றநசத்டத
  வபாழும் சுதந்திரத்டத
  ஒவபவபாரு அம்சத்டதயும் 
  ஒவபவபாரு நி்கழ்டவயும் அதனதன் 
  சபாரத்துைனும் அனுபவத்துைனும்
  அற்புதமபான ஆறமபாதிபபபா்க
  நிடல நபாட்டிச் பசல்றவபாம்
  எதனுைனும் சமரசமும் மணடியிடுவதும்
  தவிரபறபபாம்
  வபாழ்ந்திருக்கும் வடர நம் உரிடம்கடள
  அதி்கபாரத்துைன் ற்கட்றபபாம்
  வபாழ்ந்திருக்கும் வடர றபபாரபாடியபடி வபாழ்றவபாம்
  றபபாரிட்ைபடி வபாழ்றவபாம்
  இறுதியில் மரணம்
  இருக்்கறவ இருக்கிறது
  நம்டமத் துரத்தியபடிறய அது….
  என் மீது ஒரு அனுதபாபப பபாரடவயும்
  எனக்கு விருபபடமல்டல
  என் இறபடப விை என் வபாழ்க்ட்க
  ம்கத்துவமபாவறத என்
  பபரு விடழவு
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  என் வபாழ்க்ட்கடய மலினபபடுத்தும் தடயடய 
  றவறரபாடு பவறுக்கிறறன் நபான்
  வியபாதி்கள்…..எஙப்கஙகும் வியபாதி்கள்
ஆனபால்….…..
  வபாழ்க்ட்கடயத் தீட்ைபாக்கும் வியபாதி்கபளன
  எதுவுமில்டல
  பிரச்டன்கள்….பிரச்டன்கள்………
ஆனபால்.
  வபாழ்டவ வஞசிக்கும் பிரச்டன்கறளதும்
  பிறக்்கவில்டல
  றபபாரபாட்ைமபான வபாழ்க்ட்க மீது
  அனுதபாப நிழறலபா றதபால்வியின் சபாயறலபா
  படியக் கூைபாது…….படிய விைக் கூைபாது
  வபாழ்க்ட்கபயன்றபால்
  உதிரந்து விழும் இடல்களல்ல
  வியபாதி்களின் மூட்டையல்ல
  எக் ்கபாரணம் ப்கபாணடும்  
  
  எவரும் எவர மீதும்
  அனுதபாபம் ்கபாட்டுவதும்
  ்கருடண ப்கபாட்டுவதும்
  அவசியமற்றது
  வபாழ நிடனபபவன் வபாறளந்தி
  பயமற்று தடயயற்று வபாழ்வபான்
  வபாழும் றவட்ட்கயுள்ளவன்
  வபாழ்க்ட்கயின் பட்கடமடய
  இனம் ்கணடு வபாழ்வபான்
  வபாழ்க்ட்கயின் சுதந்திரச் பசறிடவ
  புரிந்துணரந்து வபாழ்வபான்
  என் மரணத்டத விை என் வபாழ்க்ட்க
  பபருமிதமபாவறத
  என் விருபபம்
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(ள்க.சிவாகரட்டி

பதலுஙகுக் ்கவிஞர்களுள் ற்க.சிவபாபரட்டி அவர்கள் 
குறிபபிட்டுச் பசபால்ல றவணடிய முக்கிய ஆளுடம. 
சபாகித்ய அ்கபாைமி விருது பபற்றுள்ள இவர இருபத்டதந்து 
்கவிடதத் பதபாகுபபு்களும். பரவலபாய றபசபபட்ை 
்கவிடத்கடளத் பதபாகுத்து மூன்று பிரம்மபாணை நூல்்களும் 
பவளியிட்டுள்ளபார. பதலங்கபானபா பிரிவுக்கு முன்னபான 
ஆந்திர அரசபால் தடை பசயயபபட்டு பின்னர அத் 
தடை விலக்்கபபட்ை VIRASAM எனும் பபயரில் 
அடையபாளபபடுத்தபபட்ை (மபாறவபாயிசம் சபாரபு புரட்சி 
எழுத்தபாளர) இயக்்கத்தின் தீவிர ஆதரவபாளர. தன் 

்கவிடத்களில் பபாயசத்தில் முந்திரி றபபால் ஆங்கபாஙற்க ஆஙகிலச் பசபாற்்கள் இடணக்கும் 
சிவபாபரட்டியிைம் இது குறித்துக் ற்கட்ை றபபாது அவரின் உறுதியபான விளக்்கம்----- 
பசபால்லபபடும் ்கருத்தின் பரிமபாணம் முழு வீரியத்துைன் பவளிபபடும் அழுத்தம் 
்கபாரணமபாய றதடவக்ற்கற்ப சில இைங்களில் ஆஙகிலச் பசபாற்்களின் பயன்பபாடு 
தவறில்டல என்கிறபார...தவிர ஒரு மணிபபிரவபாள நடைக்்கபா்கவும் சில ்கவிஞர்களபால் 
இம் முடற ட்கயபாளபபடுவதபா்கவும் பதலுஙகு இலக்கியத் தளம் மற்றும் வபாச்கர்களிடை 
இது குறித்து எவ வித சரச்டச்கறளபா முணுமுணுபறபபா எழுந்தததில்டலபயன்றும் மபாறபா்க 
அடனத்துத் தரபபினரபாலும் அஙகீ்கரிக்்கபபடும் ஒரு இயல்பு நிடலப பிரறயபா்கம் இது 
என்கிறபார

. சிவபாபரட்டி அவர்களின் இன்பனபாரு அடையபாளம் நீள் ்கவிடத்கள்.! (பசபால்லப 
றபபானபால் பதலுஙகு பமபாழியின் எணபது சதவீதக் ்கவிடத்களில் இந்த அணுகுமுடற 
்கபாணலபாம்.) சிவபாபரட்டியின் ்கவிடத்கள் பவகு எளிடமயபா்க…உடரநடை றபபால் 
முழு முழு வபாக்கியங்களில் இருக்கும் ஆனபால். அடவ பபபாதித்திருக்கும் ்கருத்து்கள் 
திணடமயும் நுட்பமபான உள்ளீடு்களும் ப்கபாணைடவ! பரட்டி அவர்கள் பதலுஙகு 
ஆஙகிலம் இரு பமபாழி்களிலும் புலடம பபற்றவர, டைதபாரபாபபாத்தின ஒரு பழம் பபரும் 
்கல்லூரியில் ஆஙகிலப றபரபாசிரியரபா்கப பணி புரிந்து..நல்லபாசிரியர விருது பபற்றுள்ள 
இத் தீவிர இலபாகியவபாதியின் ்கவித்துவத்தில் மிகுந்த றவட்ட்க உணடு எனக்கு! இக் 
்கவியபாளுடமயின் எணணற்ற ்கவிடத்கடள தமிழில் ப்கபாணடு வந்துள்ள அணில் பஙகு 
என்னுடையது. அவ வட்கயில் இவரின் “”றமபா்கனபா ஓ றமபா்கனபா “ எனும் ்கவிடதத் 
பதபாகுபடப பமபாழியபாக்்கம் பசயது சபாகித்ய அ்கபாைமி பவளியிட்டுள்ளது.)
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எந்தன் யப�ராரல..
 ஆங்கில மூலம்: Grace Nichols 
 தமிழில் : தமிழினி (ள�ராதலை)

அடிவயிற்டற அழுத்தும் சுடமயுைன் குழந்டத.
்கருபடப
இருள் றதபாயந்த நிலவின்
ஓர ஒளிவடளவு
.
்கபால் அ்கட்டி நபான் குந்தியிருந்றதன்
வபாடிய வபாடலயிடல்களின் றமலபா்க.
பூமிக்கும் ்கட்ைடளயிட்றைன்
உன்டன ஏற்றுக் ப்கபாள்ளும்படி.
எந்தன் பபயரபாறர
உந்தன் உதிரத்தபாறல
உன்டன ஏற்றுக் ப்கபாள்ளும்படி.
என் சுருள்வுறு அவடரக்ப்கபாடி.
என் ்கடறபட்டுப பழிறசரந்த
முழுடமநிடற குழந்டத.
என் முடறற்கட்டுச் பசயல்விடளவு
என் இளம்பயிர
என் ஊசியிடலக் குத்தச் பசடி
என் விசித்திரக் ்கலபபினத் றதபான்றல்
என் சின்ன உதிர உறவு
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அைரந்த புற்்களுள் வழுக்கிச் பசல்லும் பபாம்பு
உன் ்கணமுன் வந்து விழும்படி பசய.
 
தன் தைம்வழிறய “(மட்ைத்)றதள்”
வடளந்து பநளியவும்,மடிபபுற்றுச் சுருங்கவும் விடு.

‘ப்கடுதி’தன் பபாரடவடய உள்மீது பரபபு முன்னறர
அது தன் குரல்வடளடயத் தபாறன
பநரித்துத் திணறும்படி விடு.

என் உதிரத்தபால்
நபான் உன்டனக் ்கழுவித் தூயடமயபாக்கிறனன்.
என் ்கணணிரத் துளி்களபால்
டநயர நதியிடன நிரபபிறனன்.
என் இனிடமயபானவறன,
இபபபபாழுது 
இது உனக்குத்தபான்
நீரபாடுவதற்கும்
நீந்தி விடளயபாடுவதற்குமபா்க....

்கவிஞர் �ற்றி:

Grace Nichols ்கயபானபாவில் (Guyana) பிறந்து வளரந்தவர.1977 ஆம் 
ஆணடில்,பிரித்தபானியபாவில் குடிறயறியதிலிருந்து Lewes ந்கரில் வசித்து வருகிறபார. 1983 
ஆம் ஆணடு பபபாதுநலவபாய அடமபபின் ்கவிடதக்்கபான பரிசு “I is a long-memoried 
Woman” என்ற இவரது பதபாகுபபுக்கு வழங்கபபட்ைது.இதடனத் பதபாைரந்து ஆகிய 
பதபாகுபபுக்்களும் பவளிவந்தன. சிறுவர இலக்கியத்திலும் அதி்க ஈடுபபாடுடைய இவர 
‘ Come on into My tropical Garden,’ ‘ Give Yourself a huge ‘ என்ற இரு சிறுவர 
பபாைல் பதபாகுபபுக்்கடளயும் எழுதியுள்ளபார.  இவரது முதலபாவது நபாவல் ‘Whole Of a 
Morning Sky ‘ 1986ஆம் ஆணடு பவளிவந்தது.இடவ தவிர பல பபாைல் திரட்டுக்்கடளயும் 
இவர பதிபபித்துள்ளபார. அவற்றுள் Poetry Jump Up, Can I Buy a Slice Of Sky?, 
A Caribbean Dozen ஆகியன முக்கியமபானடவ்களபாகும்.இவரின் அணடமக்்கபாலத் 
பதபாகுபபபான ‘Sun Rise’ Virago வினபால் பவளியிைபபட்ைது.

நன்றி : புதிய திடச (ப்கபாழும்பு)
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ர்தரநய்தடுக்கப்படா்த சாதல
 ரா�ர்ட் ரஃப்ளராஸ்ட் (The Road Not Taken Robert Frost - 1874-1963) 
 தமிழில் : மு தைஞகசழியன

மஞசள் ்கபாட்டில் பிரிந்திருக்கும் இரணடு பபாடத்கள்
மன்னியுங்கள் என்னபால் இரணடிலும் பயணிக்்க இயலவில்டல
ஒரு பயணியபாய நீணை றநரம் ்கபாத்திருக்கிறறன்
ஒன்டறப பபாரடவயின் எல்டல வடர ்கவனித்றதன்
புதரக்்கபாட்டின்  வடளபபாடதயில்  நின்று விட்ைது

இன்பனபான்டறத்  ்கவனித்றதன்  அது சு்கமபானதபா்க பதன்பட்ைது 
ஏபனனில் அஙகுப புல் பைரந்து விரும்பத்தக்்கவபாரு இருந்தது 
அஙகுக் ்கைந்து பசல்வடத
ஏற்றுக்ப்கபாணைபாலும்  நிடலயபானது  மபாறுவதில்டல

இரணடிலும் ப்கலும் சமமபா்கப பைரகின்றன
இடல்களின் றமறல சுவடு்கள் ்கருகியதில்டல
ஓ  முதல் பதபாைக்்கத்டதறய மறுநபாளுக்குத் தள்ளிபறபபாட்ைபால் 
பபாடத எபபடிச் பசல்கிறபதன்று உணரமுடிவதில்டல
நிச்சயம் திரும்புறவன் என்பது சந்றத்கம்தபான்  

பபருமூச்சுைன் இடதச் பசபால்லுகிறறன்
இஙற்க ்கபாலங்கள்  ்கைக்கிறது
்கபாட்டில் பிரியும் இரணடு பபாடத்களில்
நபான்  பயணபபைபாத  பபாடதடயத் றதரந்பதடுத்றதன்
அது எல்லபா மபாற்றங்கடளயும் நி்கழ்த்தியது.
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The Road Not Taken
Robert Frost - 1874-1963

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;
Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,
And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.
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ஓரு கவிஞன்
 மூலம் : மாகசிம் ்கார்ககி (்காலம் : 1896) 

 தமிழில் : மு. தயாேன 

சூறபா உைற்பயிற்சிக் கூைத்திலிருந்து வந்து குளிருக்்கபா்கப றபபாட்டிருந்த ்கம்பளிச் 
சட்டைடயக் ்கழற்றித் பதபாங்கவிட்டுவிட்டு சபாபபபாட்டு அடறக்குள் நுடழந்தபாள்.

சபாபபபாட்டு அடறயின் ஒரு மூடலயில் தபாய அமரந்திருந்து தன்டனப பபாரக்கும் 
பபாணியும் அடறயின் அலங்கபார அடமபபும் வழடமக்கு மபாறபா்க இருபபடத அவள் 
அவதபானிக்்கத் தவறவில்டல.

இந்த சூழ்நிடலயின் ்கபாரணத்டத அறிந்து ப்கபாள்ளறவணடுபமன்ற ஆவல் அவளுள் 
எழுந்தது. ஆனபால் அவள் பபரிய பபணணபாதலபால் தன் ஆரவத்டத ற்கள்வி்கள் ற்கட்பதன் 
மூலம் பவளிபபடுத்துவது அவளுக்குச் சரியபா்கபபைவில்டல.

பமதுவபா்கச் பசன்று தபாயின் உச்சியில் முத்தமிட்டுவிட்டு ்கதிடரயில் றபபாய அமரந்தபாள்.

்கதிடரயில் அமரந்ததும்தபான் சபாபபபாட்டு றமடச புதிய விரிபபு இைபபட்டு 5 றபர 
வந்தமரவதற்ற்கற்றவபாறு ஒழுஙகு படுத்தபபட்டுள்ளடத அவதபானித்தபாள்.
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யபாறரபா வரபறபபாகிறபார்கள் என்பது புரிந்தது. வருபவர்கள் அம்மபா அபபபா பக்்கமபா்க 
இருந்தபால் பிரறயபாசனமில்டல. அவர்கள் வருவதபால் றநரம்தபான் வீணபாகும். ஆனபால் 
அவர்கள் வருவதபா்க இருந்தபால் இபபடி எல்லபாம் பசயயமபாட்ைபார்கறள! புரியவில்டலறய 
என்று அவள் குழம்பினபாள். வழக்்கத்டதவிை பிரத்திறய்கமபா்கப றபபாட்டிருந்த ்கதிடரடயக் 
்கபாட்டி

“ யபாருக்கு அந்தக் ்கதிடர றபபாட்டிருக்கிறீர்கள்” என்று தபாடயக் ற்கட்ைபாள்.

தபாய அவள் கூறியடதக் ற்கட்்கபாதவள்றபபால் றமலும் கீழும் பபாரத்துப பிறகு 
றமறலயுள்ள மணிக்கூட்டைப பபாரத்து யன்னலினூைபா்க பவளிடயப பபாரத்து சிரித்தபடி 
அவடளப பபாரத்து  

“ எஙற்க ்கணடுபிடி பபாரபபம்” என்று கூறினபாள்.

அம்மபா “பகிடி றவணைபாம்”. இபறபபா அவளின் அறியும் ஆவல் இன்னும் அதி்கரித்துக் 
ப்கபாணடு பசன்றது.

தபான் உள்றள வரும்றபபாது றவடலக்்கபாரி லியூபபா தன்டனப பபாரத்து 

“ ஓ..நீங்களும் வந்துவிட்டீர்களபா?” என்று வியபறபபாடும் மகிழ்றவபாடும் கூறியது 
ஞபாப்கத்திற்கு வந்தது. லியூபபா ஒரு நபாளும் இபபடிக் கூறியதில்டல. தன்டனக் 
்கணைதும் அவள் ஆச்சரியபபட்ைதும் வரறவற்றவிதமும் வழடமக்கு மபாறபா்கறவ 
இருந்தன. எபபடியபாவது அறிந்துவிைறவணடுபமன்ற ஆவல் அவளுள் அதி்கரிக்்கத் 
தபாடயப பபாரத்தபாள்.

தபாய அவடளபபபாரத்து “ பரவபாயில்டல ஊகித்துப பபாறரன்” என்றபாள் சிரித்துக் 
ப்கபாணறை.

லியூறபாவின் சத்தமும் அவள் நைந்துப்கபாணைவிதமும் ஒருவித சந்றத்கத்டதத் 
றதபாற்றுவித்தபாலும் 

“ஒன்று மட்டும் நிச்சயம். யபாறரபா புதியவர ஒருவர வரபறபபாகிறபார.” என்று அவள் 
கூற அவளின் அம்மபா “ சரி அந்த யபார என்படதக் ்கணடுபிடிறயன்” என்று சிரித்துக் 
ப்கபாணறை கூறினபாள்.

ப்கபாஞசம் றயபாசித்த சூறபா “...அது மபாமபா பசபாயன்சபாவபா..” என்று ற்கட்ைபாள். 
உைறன அவள் அம்மபா தடலடய ஆட்டியபடி..உறவினர இல்டல... ஆனபால் நீ நிரம்ப 
விரும்பிப டபத்தியமபா்க உள்ள ஒருவர...” என்றபாள். ப்கபாஞச றநரம் ்கண்கடள உருட்டி 
றயபாசித்த சூறபா தபாயின் ்கழுத்டதக் ்கட்டிபபிடித்தபடி “ உணடமயபா்கவபா அம்மபா” 
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என்று சந்றதபாசத்தில் துள்ளிக் குதித்தபடி “ அபபடினபால் வரபறபபாவது கிறிம்சியபா..
அபபபா அவடரச் சந்திக்்கவபா றபபாயவிட்ைபார...இபறபபா வந்துவிடுவபார்களபா..நபான் 
றபபாய அந்த சபாம்பல் நிறச் சட்டைடயப றபபாைவபா” என்று அவள் துள்ளிக் குதித்துக் 
ப்கபாணடிருக்கும்றபபாது வபாசல் மணி அடித்தது.

அவள் உள்றள ஓடிவிட்ைபாள். ்கணணபாடிக்கு முன்னபால் நின்று ‘ நபாடளக்குப 
பள்ளிக்கூைம் றபபானபால் நணபி்கள் முன் பபருடமயபா்கக் கூறுறவன். கிறிம்சியின் புதிய 
்கவிடத என்னிைம் இருபபதபா்கக் கூறுறவன். அதுவும் இதுவடர பிரசுரிக்்கபபைபாத 
்கவிடத என்று கூறுறவன். தங்கறளபாடு அவடரக் ்கடதக்்கச் பசபால்லிக் ற்கட்பபார்கள். 
நபான் மபாட்றைபனன்று பசபால்றவன். அற்புதமபான அந்தக் ்கவிஞன் எனக்கு மட்டுறம 
பசபாந்தம் என்றபன். அபபடியபானபால் நீ அவடரக் ்கபாதலிக்கிறபாயபா என்று ற்கட்பபார்கள்.

ஏன் ்கபாதலிக்்கக் கூைபாது. அவருக்கு என்ன குடறச்சல்.

அவர ்கவிஞரல்லவபா! ்கவிஞர்கள் ்கபாதலில் விழுவது ச்கஜம் தபாறன. அவர என் 
ட்க்கடளப பிடித்து “சூறபா உன்டனக் ்கணை ்கணம் என் உணரவு்கள் உன்னிைம் 
வந்துவிட்ைன.” என்று கூறுவபார. நபான் பவட்கித் தடல குனிறவன்.

பமல்லிய உயரந்த உைம்பு. அழ்கபான ்கருபபுநிற மீடச. ஆ்கபா என்ன அழகு! ஆமபாம் 
அவர என் ்கபாதலர..... நபான் எவவளவு அதிஸ்ைம் பசயதவள்…….

என்று எணணிக் ப்கபாணறை மு்கத்டத மூடியிருந்த ட்க்கடள விலக்கி ்கணடணத் 
திறந்தபாள். அவளின் முன்னபால் ்கவிஞர கிறிம்சி சிரித்தபடி நின்றிருந்தபார. வளரந்த 
பமல்லிய உைடலக் ப்கபாணை மனிதன் சபாயம்றபபான சபாம்பல் நிற உடுபடப அணிந்தவபாறு 
நின்றிருந்தபார. நடரத்த மீடச சவரம் பசயயபாத ்கன்னங்கள் ப்கபாணைவரபா்க அவடளப 
பபாரத்துப புன்னட்கத்தபடி நின்றிருந்தபார. அவள் எதிரபபாரக்்கபாத றதபாற்றம்.

“என்ன பபணறண எபபடியிருக்கிறபாய..என்டனத் பதரிகிறதபா?” என்று அவர ற்கட்ைபார.

“நபானபா..உங்களின் ்கவிடத்கடள நபான் வபாசிபறபன்..நபான் ்கடைசியபா்க உங்கடளச் 
சந்தித்தறபபாது சிறியவளபா்க இருந்றதன்”

அவடள றமலும் கீழும் அளந்தபடி “ ம்..அபப இபறபபா நீ பபரிய பபண...” 
என்று கூறிய ்கவிஞர றமலும் ஏறதபா கூற எத்தனித்துக் கூறபாமல் வயதுறபபானவர்கள் 
பசயவதுறபபால் பசபாணடிடன சுழித்து நிறுத்தினபார.

்கதிடரயில் சபாயந்து இருந்த ்கவிஞர சூறபாவின் த்கபபடனப பபாரத்து “நீங்கள் இருக்கும் 
இந்த இைம் மிகுந்த அடமதியும் அழகும் ப்கபாணைதபாகும்” என்று கூறினபார.
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ற்கபாபடபடயக் குனிந்து பபாரத்துக் ப்கபாணடிருந்த சூறபா ்கவிஞரிைம் தனக்குப பிடித்தது 
என்ன பிடிக்்கபாதது என்ன என்படதபபற்றி ஆரபாயந்து ப்கபாணடிருந்தபாள்.

அவரின் சபாம்பல் நிற கீழஙகி பிடிக்்கவில்டல. பமல்லிய பவள்டள்கலந்த மீடச 
பிடிக்்கவில்டல. பமபாத்தத்தில் அவரின் சுடவயற்ற றபசும் பபாஙகும் பிடிக்்கவில்டல. 
அவரின் சவரம் பணணபாத ்கன்னங்களும் பசபாணடிடன அடிக்்கடி இழுக்கின்ற பபாஙகும் 
கூை அவளுக்குப பிடிக்்கவில்டல.

அவர ்கண்களுக்குக் கீறழ பதபாஙகிக் ப்கபாணடிருக்கும் வடளயங்களும் சுருஙகிய 
முன் பநற்றியும் அவடர ஒரு தபபாற்்கந்றதபாரில் றவடல பசயயும் எழுதுவிடனஞரபா்கறவ 
்கபாட்டியது. இவருடைய றதபாற்றத்தில் ்கவிஞருக்்கபான எந்த அடையபாளங்களும் 
இருக்்கறவயில்டல.

அவருடைய குட்டையபான ்கரங்களும் தடித்த விரல்்களும் அவளுக்கு அருவருபபபா்க 
இருந்தது.

“ அபபடிபயன்றபால் நீ என் ்கவிடத்கடள வபாசிக்கிறபாய என்று நிடனக்கிறறன்” 
என்றபார ்கவிஞர.

அவள் சும்மபா அதற்குத் தடலயபாட்டினபாள்.

“அபபடிபயன்றபால் நீ அவற்டற விரும்புகிறபாயபா?”

என்று ்கவிஞன் ற்கட்்க அவளின் அம்மபா

“ உங்கள் ்கவிடத்களில் அவள் டபத்தியமபா்கறவ இருக்கிறபாள்” என்று பசபால்ல

சூறபா அவசர அவசரமபா்க

“அபபடி ஒன்றுமில்டல. எனக்கு அடவ்கள் பிடிபபதில்டல” என்று பவறுபபபா்கக் 
கூறினபாள்.

அவள் இபபடிக் கூறியதும் எல்றலபாரும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தபார்கள். ்கவிஞரும் 
அவர்கறளபாடு றசரந்து சிரித்தபார. அவர தனது இடம்கடளக் கூை உயரத்தினபார. அதன் 
அரத்தம் என்ன? அவளுக்கு எதுவுறம புரியவில்டல. தபான் அபபடிக் கூறியதற்்கபா்க 
வீட்டுக்குப றபபானதும் ற்கபாபம் ப்கபாள்வபாறரபா என்பறல்லபாம் பயந்தபாள். ஏன் அவரும் 
அவர்கறளபாடு றசரந்து சிரித்தபார?

“சூறபா நீ எந்த வகுபபுப படிக்கிறபாய?” அவரதபான் ற்கட்ைபார.
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“ஆறபாம் வகுபபு” என அவள் பசபான்னபாள். ஏன் இடதபயல்லபாம் இவர ற்கட்கிறபார?

இவர ஏன் என்டனச் சூறபா என்று கூபபிடுகிறபார.?

அடுத்து “ சூறபா உனக்கு எந்தப பபாைம் பிடிக்கும்..நபான் நிடனக்கிறறன்.. உனக்கு 
வடரதல்தபான் பிடிக்கும்.. சரிதபாறன?”

“இல்டல எனக்கு இலக்கியம்தபான் பிடிக்கும்”

“அபறபபா உனக்கு இலக்கிய ஆசிரியடரப பிடிக்கும்” என்று கூறிவிட்டு ்கபாது 
கிழியும்படி சிரித்தபார. அவறரபாடு றசரந்து எல்லபாரும் சிரித்தபார்கள்.

சூறபாவுக்கு எரிச்சலபா்கவிருந்தது. அந்த இைத்டதவிட்டுப றபபாயவிைறவணடுபமன்று 
மனது துடித்தது. ்கண்களுக்குள் எந்தறநரமும் பவளிவந்துவிைக் கூடியவணணம் ்கணணீர 
றசரந்துவிட்ைது.

“ எல்லபாரும் நிறுத்துகிறீர்களபா..இதில் என்ன பகிடி இருக்கிறது..இலக்கிய ஆசிரியடர 
எனக்குப பிடிக்கும்தபான். ஏன் எங்கள் வகுபபில் றபபாயக் ற்கட்டுப பபாருங்கள் எல்லபாருக்கும் 
பிடிக்கும். அவர நல்லபா்கச் பசபால்லித் தருவபார. ஏன் 7ஆம் வகுபபில்றபபாய ற்கட்டுப 
பபாருங்கள். அவடரபபற்றிச் பசபான்னபால் உங்களுக்கு என்ன சிரிபபு” அவள் இபபடிக் 
்கத்திச் பசபான்னதும் எல்லபாரும் சிரிபடப நிறுத்திவிட்டு இவடளறய பபாரத்தபார்கள்.

“ஏய சூறபா என்ன இது?” என்று சூறபாவின் அபபபா.

“சரி.. விடுங்கள் நபாங்கள் ஒரு பபணடணக் ற்கபாபபபடுத்திவிட்றைபாம்”

அவடளக் ற்கபாபபபடுத்தியதற்்கபா்க அவர மன்னிபபுக் ற்கட்ைபார. அந்த மன்னிபபுக் 
குரல் அவள் ்கபாது்கடள அடைந்தபாலும் அவள் அடத ஒரு பபபாருட்ைபா்கக் ்கருதவில்டல. 
அவளுக்கு அந்தறமடசயில் இருக்்கறவ பிடிக்்கவில்டல.தபான் ஒரு புதியவளபா்க 
அஙகிருபபதுறபபால் உணரந்தபாள். தன்டனயிட்டுத் தபாறன வருத்தபபட்ைபாள். அவளின் 
இதயம் முழுவதும் றசபா்கத்தபால் நிரம்புவதுறபபால் உணரந்தபாள்.

சபாபபபாட்டுக்குப பின் தன் அடறயின் யன்னறலபாரம் பசன்று றதபாட்ைத்திலுள்ள அந்த 
நபாவற்பழ நிற பசடிடய உற்றுப பபாரத்துக் ப்கபாணடிருந்தபாள்.

அவர ஒரு ்கவிஞரபா்கறவ இல்டலறய.சபாதபாரண மற்றவர்கடளப றபபாலல்லவபா 
இருக்கின்றபார. என்று தனக்குள் சிந்தித்துக் ப்கபாணறையிருந்தபாள்.

எல்லபாடரப றபபாலவும் இவர இருக்கிறபார என்றபால் அபபபா ஏன் ்கவிடத எழுதவில்டல.
அபறபபா என் அபபபா இந்தக் ்கவிஞடரவிைக் ற்கவலமபானவரபா. இந்தக் ்கவிஞரின் சில 
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்கவிடத வரி்கள் அவள் நிடனவிற்கு வந்தன.

எவவளவு ஏக்்கம் நிடறந்த வரி்கள். ற்கட்பவர மனடதக் கிளறிவிடும் ஓடச தபபபாத 
வரி்கள். சபாபபபாட்டு றமடசயில் இடவபற்றி ஒரு வரிதபானும் ்கடதக்்கவில்டலறய. 
்கைதபாசிப பூக்்கள் பசயயும் றசபானியபா சசிக்ற்கபாவபா மி்கமி்க அழ்கபான பூக்்கடளச் 
பசயவபாள். ஒவபவபாருவரும் அவள்றமல் பபபாறபாடம ப்கபாள்வர. ஆனபால் அவடளக் 
ற்கட்ைபால் இடவபயல்லபாம் எனக்கு மி்கச் சபாதபாரணம் என்று பசபால்வபாள். அபபடி ஏன் 
இவர பசபால்லவில்டல?

றதபாட்ைத்திலிருந்து யபாறரபா ்கடதக்கும் சத்தம் வந்தது. எட்டிப பபாரத்தபாள். அஙற்க 
அவளுடைய த்கபபனும் ்கவிஞர கிறிம்ஸ்கியும் ்கடதத்துக் ப்கபாணடிருந்தனர.

“ உங்களின் ்கடைசிபபுத்த்க விற்படன எபபடிப றபபாகிறது.” என்று அவளின் 
அபபபா ற்கட்ைபார.

“ பரவபாயில்டல. சுமபாரபா்கப றபபாயக் ப்கபாணடிருக்கிறது. இரணைபாம் பதிபபுப 
றபபாைலபாபமன றயபாசிக்கிறன். ஆனபால் இந்த மக்்கள் என்னுடைய ்கவிடதக்்கபா்க 
புத்த்கத்டத வபாஙகுவதபா்கத் பதரியவில்டல. ”

“ புரியவில்டல..”

“புத்த்கம் பவளிவந்தவுைன் இந்த விமரச்கர்கள் தங்கள்பபாட்டுக்கு ஏதும் பசபால்லி 
டவபபபார்கள். மக்்கள் என் ்கவிடதடய விட்டுவிட்டு விமரச்கர்கள் பசபான்ன குடறடயப 
பபாரபபதற்்கபா்க விழுந்தடித்து வபாஙகுகிறபார்கள்.” என்று கூறிச் சலித்தபார ்கவிஞர.

“ம்..எழுத்தபாளர்களபான உங்களுக்கு இந்த விமரச்கர்கள் பபரிய தடலயிடிதபான்.” 
என்றபார அவளின் அபபபா.

“அவர்கள் என்ன நிடனக்கிறபார்கள் என்று புரியவில்டல. எங்களின் குரல் மக்்களின் 
பழிவபாஙகும் தன்டமயின் புலம்பலபா்க எணணுகிறபார்கள் றபபாலும். அது அபபடியல்ல 
என்று எபபடிப புரிய டவபபது? மக்்கள் அபபடி அல்ல. மக்்கள் மிகுந்த துயரத்திலும் 
துன்பத்திலும் இருக்கிறபார்கள். ஒரு சிலர சுயநலமி்களபா்கவும் இருக்கிறபார்கள். எதிலுறம 
திருபதியற்றவர்களபா்கறவ மக்்கள் உள்ளபார்கள். இந்த சூழ்நிடலடய இந்த விமரச்கர்கள் 
்கருத்தில் எடுபபதில்டல. எழுத்டத விமரசிக்்கலபாம் வபாழ்க்ட்கடய அல்ல. படழயவற்டற 
விமரசிக்்கலபாம் புதிய மபாறுதல்்கடள அல்ல. இடளயவர்கள் படழய ்கபாலத்தில் 
பிறந்தவர்களபா்கறவ வபாழ்கிறபார்கள். தங்கள் ஆத்மபாடவ தூயடமபபடுத்தக்கூடிய 
்கவிடத்கடளப படிபபதற்குத் தயஙகுகிறபார்கள்....ஓ இடத இனிறமல் விடுறவபாம்..
என்னுடைய ஆதங்கத்டதக் கூறபறபபாய உங்களின் றநரத்டத வீணடித்துவிட்றைன்” 
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என்றபார ்கவிஞர.

“ அபபடிபயல்லபாம் இல்டல” என்று அவளின் அபபபா சமபாளித்தபார.

“ உங்களுக்கு நல்ல அழ்கபான ம்கள்” என்றபார அவர. அவள் திடீபரன்று றமலிருந்து 
அவடரப பபாரத்தபாள். “ ஓ.. இடதக் கூைவபா ்கவனித்தபார? இபபடியும் இவருக்குப 
றபசத் பதரியுமபா? ” என்று தனக்குள் நிடனத்தபாள். ஒரு ்கணம் அவர அவளுக்குக் 
்கவிஞனபா்கத் பதரிந்தபார.

“ என்னுடைய மடனவி எஙகிருக்கிறபாள் என்றற பதரியபாது. அவடள நிடனத்தபாறல 
எனக்கு நடுக்்கமபா்க இருக்கிறது. என்டன விட்டுப றபபானபின் அவள் ஏறதபா ஒரு 
பபாைசபாடலயில் படிபபித்துக் ப்கபாணடிருபபதபா்கக் ற்கள்விபபட்றைன். அவள் என்ன 
பபணணபா? அவடள மணமுடித்த நபான் ஒரு பபாவம் பசயதவன். அவளின் குணத்டத 
அறிந்தபின் நபான் அவளுக்்கபா்க என்றும் ்கவடலபபட்ைதில்டல. என்ன என் ்கடதடயக் 
கூறி றபபாரடிக்கிறறனபா. றதநீர வருமபா?”

“ இன்னும் சில நிமிைங்களில் றதநீர வரும். நபான் உங்களிைம் ஒன்று அறிந்து 
ப்கபாள்ளறவணடும். உங்களின் நிடல இபறபபாது என்ன? அதபாவது இபறபபா திரும்ப 
மணமுடித்து விட்டீர்களபா அல்லது தனியபா்கறவ உள்ளீர்களபா?” என்று அவளின் அபபபா 
ற்கட்ைபார.

“ பசன்ற டவ்கபாசியிலிருந்து தனியபா்கத்தபான் உள்றளன். அதுவடர என் வபாழ்க்ட்க 
பயங்கரமபானது. அவடள அந்தப பிசபாடச நபான் மணம் புரிந்தது ஒரு விபத்து. ஒரு நபாள் 
சுற்றுலபா பசன்றிருந்றதன். எனக்குக் குடிக்கும் பழக்்கம் இருந்தது. இந்தப பிசபாசு எபபடி 
என் இைத்திற்கு வந்தறதபா பதரியவில்டல. ்கபாடலயில் ்கணடணக் ்கசக்கிக் ப்கபாணடு 
எழும்பும்றபபாது அந்தப பிசபாசு பக்்கத்தில். ஒறர அழுட்க. நபான் இரக்்கமுள்ளவனல்லவபா. 
திருமணம் முடிந்தது. அதன் பின்தபான் பிரச்சிடனறய ஆரம்பமபானது. முதலிறல என் 
உடுபபிறல ட்கடவத்தபாள். நபான் மறுத்றதன். அவள் அழுதபாள். சணடை ஆரம்பமபானது. 
நித்தமும் பிசபாசுைன் சணடை. பதபாைரந்து வபாழ முடியபாது. பிரிந்து விட்றைன். ஒரு 
்கவிஞன் சுதந்திரப பறடவயபா்கப பறக்்கறவணடும்.

“ அபபுறம் என்ன நைந்தது? அந்தப பபணணின் பபற்றபார இதில் தடலயிைவில்டலயபா?”

அவளின் அபபபா பமதுவபா்கக் ற்கட்ைபார.

“அவளின் பபற்றபார்களும் அவளுக்குப பயம். இனிறமல் அவறளபாடு 
வபாழபறபபாவதில்டல என்று தீரமபானித்றதன். அந்தப பிசபாடச விட்டு சுதந்திரமபா்க 
பவளிறய வந்துவிட்றைன். 
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அவளுக்கு மபாதபாமபாதம் 25 றூபிள்ஸ் ப்கபாடுக்கிறறன். அவவளவுதபான்”

இவற்டறபயல்லபாம் ற்கட்டுக் ப்கபாணடிருந்த சூறபாவிற்கு உைல் குளிரந்தது. தடலடய 
உள்றள எடுத்துக் ப்கபாணைபாள். மனதிற்குள் ஏறதபா மபாற்றங்கள் நி்கழ்ந்தது. அவரின் 
வபாழ்க்ட்கடய நிடனந்து மனதிற்குள் ்கவடலபபட்ைபாள். 

“ அதனபால்தபான் உங்கள் ்கவிடத்கள் அவநம்பிக்ட்க நிடறந்தனவபா்க இருந்தனவபா?”

அவளின் அபபபா ற்கட்ைபார. இருவரும் றதபாட்ைத்திலிருந்து உள்றள வந்துவிட்ைனர.

சபாபபபாட்டு றமடசயில் அவர்களின் உடரயபாைல் பதபாைரந்தது.

“ நீங்கள் என் ்கவிடதயபான ‘ வணணங்கள் நிடறந்த நிடனவடல்கள் 
இருணை பபபாழுது்களிலும் என்டன வடதத்துக் ப்கபாணடிருக்கின்றன’ என்படதப 
படித்திருக்கிறீர்களபா?” என்று அவர ற்கட்ைபார.

“புரிகிறது”

“ என்னுடைய ்கவிடத்கள் எல்லபாம் என் இதயத்தின் முன்கல்்கறள. என்னபால் 
அவற்டறத்தபான் எழுதமுடிகிறது. “

அபறபபாது சூறபா சபாபபபாட்டு றமடசடய றநபாக்கி வந்தபாள்.

“ இபறபபாது சின்னப பபணணிற்குக் ற்கபாபம் தணிந்திருக்கும் என நிடனக்கிறறன்” 
என்று ்கவிஞர பசபான்னபார.

சூறபா எதுவும் பசபால்லவில்டல.

“ சூறபா ஏன் பதில் கூறவில்டல. இது அநபா்கரி்கம் அல்லவபா? “ என்றபார த்கபபனபார.

்கதிடரடயவிட்டு எழும்பிய சூறபா “ நீங்கள் எல்லபாம் றபபாலி்கள்” என்று பசபால்லிக் 
ப்கபாணறை எழும்பி ஓடினபாள். அவள் அவரின் ்கவிடத்கடளப படிக்கும்றபபாது 
அவடரபபற்றி ஒரு ஓவியத்டதத் தனக்குள் வடரந்திருந்தபாள். அந்த ஓவியம் அவளுள் 
நன்றபா்கப பதிந்துவிட்ைது. அவடர றநறர பபாரத்தறபபாது அவள் வடரந்த அந்த ஓவியம் 
சுக்கு நூறபா்க உடைந்துவிட்ைது. அதனபால் அவளபால் அவர்கறளபாடு சபாதபாரண நிடலக்குத் 
திரும்பறவ முடியவில்டல.

அவள் ஓடிபறபபானறபபாது அவடளத் பதபாைரந்து பசன்ற அம்மபா திரும்பிவந்து

“ அவள் அழுகிறபாள். தன்டன மட்டும் ஏன் ற்கள்வி ற்கட்கிறபார்கள்” என அழுகிறபாள் 
என்று கூறினபாள். எல்லபாரும் திட்கத்துப றபபாயிருந்தனர.
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குதக ஓவி�ங்கள்
 �ஞசாபியில் : அம்ருதா ப்ரிதம் 
 ஹிந்தியில் : அமியா குனவர் 
 தமிழில் : வசந்த தீ�ன

அன்று சூரியன்
நபான் குட்கயின் நுடழவபாயிலுக்கு வந்தறபபாது...
பல வணணங்களபா்க
மி்கப ப்கட்ைபான  உடைஅணிந்து வந்தது...
றபபா்கணும் ்கைவுள் _ இந்த குட்கயிலிருந்து
எபபடிபபட்ை ஈரபபு எழுந்திருந்தது
என்று சூரியன் தடல குனிந்தபான்
மற்றும் குட்கயின் குறுகிய நுடழவபாயிலிருந்து வந்தது...
உள்றள _ அந்த குட்கயின் சுவர்களின் றமல்
சரீர-றயபா்கபாவின் பைங்கடளப பபாரக்கிறது
ஒரு ்கல் பபாடறயின் றமல் அமரந்தது...
சித்திரங்கள் உயிரத்தன, சிரித்தன
மற்றும் பசபால்லத் பதபாைஙகின
உைலிலிருந்து ்கைந்து
அந்த உைலின் துணடு
உைடலக் ்கைக்கிறது
அவன் ஒருறபபாதும் பைம் எடுக்்கபபைவில்டல...
்கதிர்கள் ்கண்கடளச் சிமிட்டி
சுவர்கடளப பபாரத்தது
பபாடறறயபா _
சமபாதியின் ஆசனமபா்க மபாறிப றபபானது
மற்றும் சக்தி து்கள்்களின் மண
சூரியடன, சித்திரங்கடள ்கைந்து எடுத்துப றபபானது...
பின்னர சூரியனின் உைடல-
றநரம் அடசத்த றபபாது
அமபானுஷயத்திலிருந்து பலளகீ்கமபாகிப றபபானது
சூரியன் தனது உைலின்
மி்கப ப்கட்ைபான ஆடைடய நீக்கியது
மற்றும் அறத பபாடறயில் உட்்கபாரந்து
குட்கயின் சுவர்கடள அணிந்தது...
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எனக்கு பதரியபாது-
இது எந்தக் ்கபாலத்தின் ்கடத
ஆனபால் ஒரு ்கபாலம் வந்து இருந்தது என்று,அது குட்க ஓவியங்கடளப பபாரக்கிறது 
என்று
இவவளவு அறிந்திருக்கிறறன்
சூரியன் பக்கிரி( பிச்டசக்்கபாரன்) ஆகி இருந்தது...



அம்ருதா ப்ரிதம்

பிறபபு : 31 ஆ்கஸ்ட் 1919

இறபபு : 31அக்றைபாபர 2005

பிறந்த இைம் : குஜரபாஙவபாலபா, பஞசபாப

படைபபு : ்கபா்கஜ் றத ற்கன்வபாஸ்

விருது :

(1) சபாஹித்ய அ்கபாதமி விருது (1957) 

(2) பஞசபாப அரசின் பமபாழிப பிரிவு மூலம் விருது (1958) 

(3) பல்ற்கரியபா டவறரபாவ விருது (1988) 

(4) இந்தியபாவின் உயரிய இலக்கிய விருது _ ஞபானபீை விருது (1981) 
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அன்பினி� மாரக்
(நாவலின ஒரு �குதி)

 நாவலாசிரியர் : மார்க்கரித் யூர்கசைார் (Marguerite Yourcenar). 
 தமிழில் : நா்கரத்திைம் கிருஷணா

 இன்டறய தினம் என்னுடைய மருத்துவர பைரறமபாறழன் -ஐ ்கபாணச் பசன்றறன். 
தம்முடைய நீணை நபாள் ஆசிய பயணத்டத முடித்துக்ப்கபாணடு அணடமயில்தபான் 
தமது ஆைம்பரமபான இல்லத்திற்குத் திரும்பியிருந்தபார. றசபாதடனக்கு முன்பபா்க 
உணபவடுக்்கக் கூைபாது : ஆட்கயபால் ்கபாடலயில் சற்று முன்னதபா்க சந்திபபபதன்பது 
இருவருமபா்க றசரந்பதடுத்த முடிவு. றமலஙகி மற்றும் பிற ஆடை்கடளக் ்கடளந்து, 
றசபாதடனக்குரிய படுக்ட்கயில் கிைத்தபபட்றைன். எனது உைல்குறித்த விரிவபான 
த்கவல்்கள் றவணைபாம். மூபபடைந்து, நீரற்கபாரபபினபால் பபாதித்த இதயத்துைன், 
இறக்கும் தறுவபாயில் நபானுள்ள நிடலயில், அது பற்றிய கூடுதல் பசயதி்கள் எனக்கு 
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ஒவவபாதடதப றபபாலறவ உனக்கும் பவறுபடப அளிக்்கலபாம், பதிலபா்க பைரறமபாறழன் 
ற்கட்டுக்ப்கபாணைபடி இருமிக் ்கபாட்டிறனன், மூச்டச உள்வபாஙகிறனன், பின்னர அடத 
அைக்கிறனன் என்படதறவணடுமபானல் பதரிவிக்்கலபாம். றநபாயின் தீவிரம் தம்டமயும் 
மீறி அவடர பதற்றமடையச் பசயதது, விடளவபா்க அவர ஊரில் இல்லபாத நபாட்்களில் 
எனக்குச் சிகிச்டசயளித்த பலபால்லபா என்ற இளம்பபணமீது பழி சுமத்தவும் அவர 
தயபார. மருத்துர்கள் முன்பபா்க சக்்கரவரத்தி என்கிற பசபால்லுக்கு எந்தப பபபாருளுமில்டல, 
றவணைபாம் அடதவிடு, குடறந்த பட்சம், நபான் மனிதன் என் குணம் இபபடிபயன 
அவர்களிைம் பசபால்லத்தபான் முடியுமபா. மருத்துவ ்கண்களுக்கு நபாபனபாரு ற்களிக்ட்கப 
பிணைம், இரத்தம் நிணநீர ்கலடவயிலிருக்கிற பரிதபாபத்திற்குரிய ஓர உயிர. இன்று 
்கபாடல முதன்முடறயபா்க எனது மனதில் உதித்த விஷயம், என் ஆன்மபாடவக்்கபாட்டிலும் 
என்டன நன்்கறிந்தது மட்டுமல்ல, விசுவபாசமும் - அடசக்்கமுடியபாத நம்பிக்ட்கக்கும் 
உரிய றதபாழன் என நிடனத்திருந்த எனது சரீரம் இறுதியில் தனது எஜமபானன் ஆன 
என்டனத் தின்று சீரழித்திருக்கும் ்கபைமிமிக்்க ஓரு மிரு்கம் என்கிற உணடம. பபபாறு....... 
என்ன இருந்தபாலும், எனக்ப்கன்று உடழத்த உைடல எபபடி பவறுக்்கமுடியும், அதன் 
தற்றபபாடதடய றதடவ நல்லபதபாரு சிகிச்டச, எனறவ சற்று பபபாறுபறபபாடு நபான் 
நைந்துப்கபாள்ளறவணடும். இருந்தும் எனக்கு அவ நம்பிக்ட்க்கள் இருந்தன. பைறமபாறழன் 
மருத்துவரபாயிற்றற, கீழ்த்திடசபபயணத்தில் ப்கபாணடுவந்த அதிசய மூலிட்க்கள், தபாது 
உபபுக்்களின் சரியபான ்கலடவ்கள் ஆகிய்கடளக்ப்கபாணடு தபாம் அளிக்கும் சிகிச்டசப 
பலன் தரும் என்பது அவர வபாதம். மனிதர தந்திரசபாலி. எவடரயும் எளிதபா்க 
ஏமபாற்றவல்ல ற்கட்டு சலித்துறபபான வபாரத்டத்களில் அடுக்்கடுக்்கபான உத்தரவபாதங்கடள 
அளிபபதில் றதரந்தவர ; ஆயினும், இது றபபான்ற பபாசபாஙகு்கடள எந்த அளவிற்கு நபான் 
பவறுபபவன் என்படதயும் அவர அறிவபார. முபபது ஆணடு்களுக்கு றமல் மருத்துவ 
பதபாழில் என்கிறறபபாது, இதுறபபான்ற குற்றம் குடற்கள் அவரிைத்தில் இருக்்கறவ 
பசயயும். எனது மரணத்டத என்னிைமிருந்து மடறக்்க முயற்சிக்கிறபார என்பது பதரிந்தும், 
அவர எனக்ப்கபாரு உணடமயபான றசவ்கரபா்க இருந்து வந்துள்ளபார என்பதற்்கபா்க 
மன்னிக்கிறறன். பைரறமபாறழன் ஒரு றமடத, ஞபானி ; பதபாழிலில் அவரிைமுள்ள 
றநரடம எனது அரசடவ பிற மருத்துவர்களினும் பபாரக்்க அதி்கம். றநபாயபாளி்களில் 
அதி்க அக்்கடறயுைன் சிகிச்டச பபறும் பபாக்கியசபாலி நபானபா்க இருக்்கக் கூடும். ஆனபால் 
நம் ஒவபவபாருவரின் எல்டலபபரபபும் ஏற்்கனறவ வடரயறுக்்கபபட்டுள்ளது, அடத 
எங்கனம் மீற முடியும். வீக்்கமடைந்த எனது ்கபால்்கள் றரபாமபானிய விழபாக்்களில் நீணை 
றநரத்டதச் பசலவிை ஒத்துடழபபதில்டல : எனக்கு வயது அறுபது, றபபாதபாதற்கு 
சுவபாசத்திற்கு சிரமபபடுகிறறன்.  
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 அச்சம்தரும் ்கற்படன்கள், நம்பிக்ட்க அளிக்கும் மபாயத் றதபாற்றங்கடளபறபபாலறவ 
அபத்தமபானடவ, அடவ மிகுந்த மன றவதடன்கடள அளிக்கும் என்பதும் நிச்சயம். 
அதற்்கபா்க நீ என்டனச் சந்றதகிக்்கபாறத! அவற்றுக்ப்கல்லபாம் இைம் தரும் அளவிற்கு நபான் 
ற்கபாடழ அல்ல. எனினும் இனி இழபபதற்கு ஒன்றுமில்டல என்ற நிடலயில்,நபான் 
படும் றவதடன்கடளறயனும் குடறத்துக்ப்கபாள்ள றவணடும், அதற்்கபான தீரவு ஒன்றற 
ஒன்றுதபான் : நம்பிக்ட்கடய வளரத்துக்ப்கபாணடு, என்டன நபாறன ஏமபாற்றிக்ப்கபாள்வது, 
அடதத்தபான் பசயய இருக்கிறறன். தபான் அதி்க தூரத்தில் இல்டல என்படத ‘மரணம்’ 
பதரிவித்துள்ள றபபாதிலும், அதற்குச் சிறிது ்கபாலம்பிடிக்்கலபாம். இன்டறக்கும் 
ஒவபவபாரு இரவும் டவ்கடறபபபபாழுடதக் ்கபாணமுடியும் என்கிற நம்பிக்ட்கயுைறனறய 
உறங்கச் பசல்கிறறன். சற்றுமுன்பு வடரயறுக்்கபபட்ை எனது எல்டலடயப பற்றிக் 
குறிபபிட்டிருந்றதன், அதற்குள் இருந்தபடி எனதிருபபின் ஒவபவபாரு அடிடயயும் 
தற்்கபாத்துக்ப்கபாள்ள முடியும் ; ஏன், இழந்த சில அஙகுல நிலத்டத மீட்்கவும் கூடும். 
எது எபபடிறயபா, ஒவபவபாரு மனிதருக்கும் ‘ உயிர வபாழ்க்ட்கயில் எஙற்க றதபால்விக்்கபான 
்கட்ைறமபா அவ வயடத நபானும் எட்டிவிட்றைன். இருந்தும் நபாட்்கள் எணணபபடுகின்றன 
என்பதற்கு எவவிதப பபபாருளுமில்டல, ்கபாரணம் இன்று றநற்றல்ல பல்கபாலமபா்க 
நம் அடனவருக்குறம நபாட்்கள் எணணபபட்றை வந்திருக்கின்றன. ஆனபால் எஙற்க, 
எபறபபாது, எபபடி றநரும் என்பதிலுள்ள நிச்சயமற்றதன்டம, எந்த முடிடவ றநபாக்கி 
இடைவிைபாது பயணித்துக் ப்கபாணடிருக்கிறறபாறமபா அதடனச் சரியபா்க அடையபாளம் ்கபாண 
அனுமதிபபதில்டல, இந்த ஓயபாத பயணம் ்கபாரணமபா்கவும் உயிக்ப்கபால்லி றநபாயின் 
தீவிரத்தினபாலும் நபான் மி்கவும் றசபாரந்து றபபாகிறறன். எல்டலடயத் பதபாட்ை முதல் 
நபருக்கு முடிவு உறுதி என்கிறறபபாதும், அது எபறபபாது என்பதுதபான் இபறபபாடதய 
ற்கள்வி. எனினும்` சம்பந்தபபட்ை றநபாயபாளிக்கு அடுத்துவரும் பத்தபாணடு்களில் தனக்கு 
மரணம் நிச்சயம் என்பது நன்றபா்கத் பதரியும். எனது முடிவுக்்கபான ப்கடு என்பது 
வருைக் ்கணக்கிற்கு உரியதல்ல மபாதக் ்கணக்கிற்குள் அைஙகுவது. மபாரபில் குத்துவபாள் 
பசரு்கபபட்றைபா, குதிடரயிலிருந்து விழுந்றதபா சபாகும் வபாயபபு்கள் எனக்கு மி்கவும் 
குடறவு; ப்கபாள்டளறநபாயில் சபா்கவும் வபாயபபில்டல ; பதபாழுறநபாய அல்லது புற்றுறநபாய 
இரணடும் நிரந்தரமபா்க எனக்கு விலக்்கபபட்ைடவ ; ்கலிறதபானியன்(Caledonian) 
ற்கபாைரியபால் தபாக்குணறைபா அல்லது பபாரத்தியன் (Parthians) அம்பு பபாயந்றதபா நபாட்டின் 
எல்டலயில் மடிவதற்்கபான அபபாய்கரமபான ்கபாரியங்கடள எபறபபாறதபா விட்ைபாயிற்று ; 
நீரில் மூழ்கி இறபபதற்குச் சந்தரபபம் இல்டலபயன்ற மந்திரவபாதிப பபணமணியின் 
ஆரூைமும் பலித்திருக்கிறது என்றற பசபால்லறவணடும், வபாயபபு்கள் கிடைத்தும் 
புயலும் ்கபாற்றும் என்டனக்ப்கபால்ல தவறிவிட்ைன. திபர(Tibur), றரபாம் இவவிரணடு 
ந்கரங்களில் ஒன்றில் நபான் இறபபது நிச்சயம், தவறினபால் றநபபிள்ஸ் ந்கரத்தில் அது 
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நி்கழக்கூடும், மபாரடைபபு அபபணிடய நிடறறவற்றும். பத்தபாவது மபாரடைபபிலபா?, 
நூறபாவது மபாரடைபபிலபா? என்பதுதபான் இன்டறக்குள்ள ற்கள்வி. தீவு்கள் கூட்ைத்திடைப 
பைகில் பயணிக்கும் ஒருவன், அந்தி சபாயும் றவடளயில் ஒளிரும் மூடுபனிடயத் 
பதபாைரந்து சிறிது சிறிதபா்க ்கடரவிளிம்டப ்கபாண றநரவடதபறபபால, மரணத்தின் 
மு்கச் சபாயல் எனக்கும் பதரிகிறது.  

வறுடமயில் வீழ்ந்த ஒருவன் தமது மி்கபபபரிய மபாளிட்கடய இனி முழுடமயபா்க 
பரபாமரிக்்க முடியபாபதன்ற ்கட்ைத்தில் சில பகுதி்களின் தளவபாைங்கடள அ்கற்றி, ்கபாலியபா்க 
றபபாட்டிருபபடதபறபபால, என்னுடைய வபாழ்க்ட்கயின் சில பகுதி்கள் இன்று பவறுடமயபா்க 
உள்ளன. றவட்டை ஆடுவடத நிறுத்தி ஆயிற்று. எத்ரூரியன்(Etrurian) மடல்களில் 
மபான்்களின் விடளயபாட்டிற்கும், சபாவ்கபாசமபா்க நின்று அடவ அடசறபபாடுவதற்கும் 
இடையூறபா்க இருந்தவன் நபான், இனி அவற்றுக்கு என்னபால் பதபாந்தரவு்கள் இருக்்கபாது. 
தமது றநசத்திற்குரிய உறவில் ஒருவன் எங்கனம் வபாஞடசடயயும், அணுகுமுடறயில் 
புது புது உத்தி்கடளயும் பவளிபபடுத்துவபாறனபா அவவபாறற ்கபாட்டில் ையபானபா(Diana) 
றதவடதடயச் சந்தித்தறபபாபதல்லபாம் தவறபாமல் நபான் ்கடைபிடித்து வந்றதன். பதின் 
வயதில் - ்கபாட்டுபன்றி றவட்டை அனுபவம் ‘்கட்ைடள’ என்றபால் என்ன, 
ஆபத்டத எதிரப்கபாள்வது எபபடி என்பனவற்டறக் ்கற்கும் முதல் வபாயபடப எனக்கு 
அளித்தது. அபறபபாது மி்கவும் ஆக்றரபாஷத்துைன் விலஙகின்மீது பபாயந்திருக்கிறறன், 
இதுறபபான்றவற்றில் நிதபானம் றதடவபயன என்டனக் ்கணடித்தது எனது சுவீ்கபாரத் தந்டத 
ட்றரபாஜன்(Trojan). மரணம். துணிச்சல், உயிரினங்களிைத்தில் இரக்்கம், அடவ படும் 
றவதடன்கணடு அடைந்த சந்றதபாஷம் அடனத்தும் ஸ்பபயன் ்கபாட்டின் பவட்ைபவளியில் 
விலஙகு்கடளக் ப்கபான்று கிடைத்த ஆரம்ப்கபால அனுபவங்கள். ஒரு மனிதனபா்க வளரந்த 
நிடலயில், மூைர்கள்-புத்திசபாலி்கள் ; பலசபாலி்கள்-பலமற்றவர்கள் என, எதிரி்களின் 
தன்டமற்கற்ப றமபாதுவதற்குரிய ர்கசியங்கள் அடனத்டதயும் றவட்டையிைமிருந்றத 
்கற்றறன். மனிதர்களின் அறிவுத் திறனுக்கும் விலஙகு்களின் விறவ்கத்திற்கும் இடையிலபான 
இச் சரிநி்கரயுத்தம், சூட்சி்கள், தந்திரங்கள் அடிபடையிலபான மனிதர யுத்தத்துைன் 
ஒபபிடுகிறறபபாது ஓர அபபழுக்்கற்ற அதிசய யுத்தமபாகும். அடதபறபபால ஒரூ 
சக்்கரவரத்தியபா்க, ஆட்சிபபபாறுபபபாளர்களின் மறனபா திைத்டதயும்,பசயல்படும் திறடனயும் 
தீரமபானிக்்க, ைஸ்க்்கனி (Tuscany) றவட்டை்கள் உதவின, விடளவபா்க ஆட்சியில் ஒன்றுக்கு 
றமற்பட்ை நிரவபாகி்கடள நியமனம் பசயயறவபா, பதவிநீக்்கம் பசயயறவபா என்னபால் 
முடிந்தது. ஆசியக் ்கபாடு்களில் இடலயுதிர்கபால ப்கபாணைபாட்ைத்டதக் ்கபாரணமபா்கடவத்து 
பித்தினியபா(Bithynia) மற்றும் ்கபபறைபாசியபாவில் (Cappadocia) றவட்டையபாடியுள்றளன். 
எனது இறுதிக்்கபால றவட்டை்களில் பநருஙகிய துடணயபா்க இருந்தவன் மபாணைறபபாது 
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மி்கவும் இளம்வயது. அவன் இழபபு வன்முடற இன்பத்தில் எனக்கிருந்த நபாட்ை 
த்டதப பபரிதும் பபாதித்தது. இஙகு, தற்றபபாது திபூரில், அைரந்திருக்கும் புதபரபான்றில் 
மபாபனபான்று மனிதர அரவம்ற்கட்டுத் துணுக்குற்றபால் றபபாதும், எனற்கற்படும் அதிரவு 
அடனத்டதயும் பின்னுக்குத் தள்ளிவிடும், அஞசும் மபானுக்கு நபான் சக்்கரவரத்தியபா 
அல்லது சிறுத்டதபபுலியபா என்கிற குழபபம் மட்டுறம மிஞசும். யபார அறிவபார? 
நபான் மனிதர குருதிடய சிக்்கனபபடுத்தியதற்கும், விலஙகினங்கடள அதி்கம் இரத்தம் 
சிந்த டவத்தற்கும், இவவிையத்தில் மனிதர்களினும் பபாரக்்க எனது மடறமு்கமபான 
றதரவு விலஙகினமபா்க இருந்தது இந்தக் குழபபத்திற்குக் ்கபாரணமபா்க இருக்்கலபாம். 
அடுத்து நபான் றவட்டையபாயபாடிக்ப்கபான்ற விலஙகு்கபளல்லபாம் என்டன விைபாமல் 
துரத்துவதுறபபான்ற உணரவு. விடளவபா்க, இரவுஉணவின்றபபாதுகூை விருந்தினர்களிைம் 
அவர்களுடைய பபபாறுடமடயச் றசபாதிக்கும் வட்கயில் ஓயபாமல் எனது றவட்டைப 
்கடத்கடளச் பசபால்வது வழக்்கம். என்டனச் சுவீ்கபாரம் எடுத்த நபாளின் நிடனவு 
மி்கவும் அழ்கபானதுதபான், ஆனபால் பமபாரித்றதனியபாவில் (Mauretania) சிங்கங்கள் 
ப்கபால்லபபட்ை நபாட்்களின் நிடனவும் என்டனப பபபாறுத்தவடர றமபாசமபாடனது அல்ல. 

 இனி கூைபாபதன்ன்று தியபா்கம் பசயதவற்றுள், மி்கபபபரிய தியபா்கம் குதிடரச் 
சவபாரிடய நிறுத்திக்ப்கபாணைது : ப்கபாடிய விலஙகு்கள் எனக்கு எதிரி, ஆனபால் குதிடர 
எனது ஆத்ம சிறனகிதன்.வபாழ்க்ட்கயில் உ்கந்த ஒன்டறத் றதரவுபசயய எனக்கு சுதந்திரம் 
இருந்திருக்குபமனில் அறன்கமபா்க ‘பசணட்றைபார’(Centaur) என்கிற குதிடரமனிதடனத் 
றதரவு பசயதிருபறபன். எனக்கும் என்னுடைய குதிடர றபபாரிஸ்பதபனஸ்(Borysthenes)
க்கும் உள்ள உறவு ்கனிதத்டதபறபபால மி்கத் துல்லியமபானது : என்டன எஜமபானபா்க 
அல்ல, தன் பசபாந்த மூடளயபா்க நிடனத்துக் கீழ்பபடிந்தக் குதிடர அது. அவவிலஙகு 
அளவிற்கு எந்த ஒரு மனிதனிைமிருந்தபாவதுஎனக்குப பலன் கிடைத்திருக்குமபா? 
என்றபால் இல்டல. எந்தபவபாரு அதி்கபாரத்திற்கும் றநரவடதபறபபால எனது முழுடமயபான 
அதி்கபார சக்தியிலும் எதிரபபாரபாத அபபாயங்கள் குறுக்கிைறவ பசயதன, இருந்தும் 
இயபாலபாதது என்கிற தடைடயப பபாயந்து ்கைக்்க றவணடும் என்ற முயற்சியினபால்பபற்ற 
மகிழ்ச்சி, இைம்பபயரந்த றதபாள்பட்டை அல்லது உடைந்த விலபா எலும்பு 
இவற்றபால் படும் துன்பத்டதக் ்கபாட்டிலும் மி்கப பபரிதபா்கபபட்ைது மனிதர நட்டப 
சிக்்கலபாக்குவதற்ப்கன்றற பபயர, பணி, வகிக்கும் பதவிபயன்று ஆயிரத்பதட்டுத் 
த்கவல்்களின் றதடவ்கள் நமக்கு இருக்கின்றன, மபாறபா்க என்னுடைய குதிடரக்கு ஒரு 
மனிதடன புரிந்துப்கபாள்ள அவனுடைய எடை றபபாதுமபானது. பபாயச்சலின்றபபாது 
என்னுடைய உந்துசக்தியின் சரிபபாதி அதனுடைய பங்களிபபு. எபபுள்ளியில் எனது 
ஆரவமும் ஆற்றலும் ஒத்துடழக்்க மறுக்கின்றன என்படத றபபாரிஸ்த்பதபனஸ் நன்றபா்கறவ 
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புரிந்து டவத்திருந்தது, பசபால்லபறபபானபால் என்டனக்்கபாட்டிலும் கூடுதலபா்க. அதன் சந்ததி 
முதுகில் பிறர உதவியின்றி, ஏறி அமர சக்தியற்ற ஒரு றநபாயபாளியின் பலவீனமபான 
உைடல சுடமயபாக்்க இனியும் விருபபமில்டல. எனது பமயக்்கபாபபபாளன் றசபலர 
(Celer) தற்றபபாது பிறரபனஸ்ட்(Praneste) பபருஞசபாடலயில் குதிடரக்கு பயிற்சி 
அளித்துக்ப்கபாணடிருக்கிறபான். குதிடர வீரனுக்கும், குதிடரக்கும் இம்மபாதிரியபான 
றநரத்தில் கிடைக்்க கூடிய பபபாதுவபான மகிழ்ச்சிடயயும்; ்கபாற்றுைன், சூரியனும் 
நன்கு பிர்கபாசிக்கிற நபாபளபான்றில் முழுபபபாயச்சலில் குதிடர பசல்கிறறபபாது மனிதன் 
அனடையும் மனக்கிளரச்சிடயயும் புரிந்துப்கபாள்ள றவ்கத்திற்கும் எனக்குமபான அடனத்து 
்கைந்த ்கபால அனுபவங்களும் உதவுகின்றன. றசபலர குதிடரயிலிருந்து துள்ளலுைன் 
குதிக்கிறறபபாது, நபானும் அவனுைன் றசரந்து பூமியில் ்கபாலூன்றுவதுறபபால உணரகிறறன். 
நீச்சலிலும் இதுதபான் நிலடம. தற்றபபாபதல்லபாம் நீந்துவது இல்டல. ஆனபால் நீரின் 
ஸ்பரிசம் எபபபபாழுபதல்லபாம் எனக்குக் கிடைக்கிறறதபா அபபபபாழுபதல்லபாம் நீந்துகிறவன் 
அடையும் மகிழ்ச்சி எனக்குக் கிடைக்கிறது. ஓடுவதும் இந்நபாட்்களில் இல்டல. மி்கவும் 
குறுகிய தூரம் என்றபாலும் சீசரின் ்கற்சிடலடய ஒத்த ்கனத்த சரீரத் துைன் எங்கனம் 
ஓை முடியும். என்னுடைய பபால்யவயதில் ஸ்பபானிய நபாட்டு வறணை குன்று்களில் 
ஒடியது நிடனவிருக்கிறது. றபபாட்டிக்கு ஆளின்றி தனி ஒருவனபா்க மூச்சிடரக்கும்வடர 
ஓடியிருக்கிறறன். ஆனபால் அதடன அபறபபாடதய குடறபபாைற்ற இதயமும்,ஆறரபாக்கியமபான 
நுடரயீரல்்களும் பவகுவிடரவபா்கச் சீரபாக்கிவிடும். இது தவிர அறிவுக்கூரடம மட்டுறம 
தரமுடியபாத இணக்்கமபான புரிந்துணரடவ, ஒரு விடளயபாட்டு வீரருைனபான தை்கள 
பயிற்சியில் அடைய முடிந்திருக்கிறது. ஆ்க ஒவபவபாரு வித்டதயிலிருந்தும் ஒவபவபாரு 
வட்கயபான அறிடவ அதனதன் அபபியபாச ்கபாலங்களில் பபற்று, எனது சந்றதபாஷ 
இழபபு்களில் ஒரு பகுதிடய ஈடு பசயய முடிந்திருக்கிறது. இத்தட்கடய நைவடிக்ட்க்கள் 
மூலம் பிறமனிதரின் உயிரவபாழ்க்ட்கயில் என்பஙட்கச் பசலுத்த முடியுபமன்று நம்பிறனன், 
இன்டறக்கும் நம்புகிறறன். நபாம் திரும்பப பபறக்கூடிய குடறந்தபட்ச நிடலறபறுடைய 
பபபாருள் ஒன்று உலகில் உணபைனில் அது ச்கமனிதரிைம் நபாம் ்கபாட்டும் அக்்கடறயபா்க 
மட்டுறம இருக்்கமுடியும். நீந்துபவனிைமிருந்து விடுபட்டு அடல்களுக்குள் அவன் 
சக்தி ்கலபபதுறபபால, இபபுபுரிந்துணரவு சக்தி மனிதர அனுபவத்டதக்்கைந்து பசல்ல 
முயற்சிபபதுமுணடு ; அத்தட்கய றநரத்தில் பதளிவுபபற வபாயபபின்றி ்கனவுலகின் 
உருமபாற்ற பவளியில் பிரறவசித்திருபறபன்.

பிபரஞசு நூல்: ‘அதிரியன் நிடனவு்கள்’ (Mémoires d’Hardien) நபாவல் பிபரஞசு 
படைபபிலக்கியத்தில் முக்கியமபான நூல்.
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நகரம்
 மூலம் : Sigbjørn Obstfelder (1866 - 1900) Written in 1893 
 தமிழில் : ரூ�ன சிவரா�ா

நபான் மடலயில் வசிக்கிறறன்
பல வபாரங்களபா்க ஒரு மனிதன்கூை
என் ்கணணில் பைவில்டல 
என் குரடலக்கூை நபான் ற்கட்்கவில்டல.
நபான் சிந்திபபது என் ்கபாதில் ற்கட்கிறது
்கபாட்டுநீரின் சலசலபபிற்கு நடுவில்
பசம்றம்கங்கள் ்கைந்து றபபாகின்றன
இருள் ்கவிகிறது
மடலயிலிருந்து வழிகின்ற நீர ்கறுக்கிறது
லூன் ்கத்துகிறது
ஒரு பதட்ைம் என்டனப பற்றிக் ப்கபாள்கிறது
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அவர்கள் அடனவரும் இபபபபாழுது எஙகிருக்கிறபார்கள்? 
இன்னும் உயிறரபாடிருக்கிறபார்களபா? 
என் சற்கபாதரர்கள் உயிறரபாடிருக்கின்றபார்களபா, மனிதர்கறள? 
சட்பைனப பனிக்குளிரில் உடறகிறது மடல.
அதற்கு இதயம் இல்டல. 
நபான் கீழிறங்க றவணடும்
பதபாடலவிலுள்ள அடிவபானத்திற்குப பின்னபால்,
பரந்த சமபவளி்களுக்கு பதற்்கபா்க,
இதயங்கள் துடிக்கும் அவவிைத்திற்கு
ஆயிரம் இதயங்கள் கூட்டிடணந்து துடிக்கின்ற அவவிைத்திற்கு.. 
நபான் பள்ளத்தபாக்கு றநபாக்கி ஓடுகிறறன்
பதபாைருந்துபபபட்டிக்குள் ஒளிந்துப்கபாள்கிறறன்.
இரவு முழுவதும் பதபாைருந்து மூசுகிறது
அைரஇருளில் 
நீணை ஆழமிகு பள்ளத்தபாக்கு்கள், 
பரந்து விரிந்த சமபவளி்கடள ஊடுபபாயந்து
மின்னல் பதறிக்கிறது
அடுத்த நபாள் மபாடல 
்கற்்கள் பதித்த வீதியில் நிற்கிறறன்.
அஙகு ்கபாடு்கள் இபபபபாழுது இல்டல
ஆனபால்.. வீடு்கள்.. வீடு்கள்.. ஜன்னல்்களும்
இடல்களின் சலசலபபு இல்டல
ஆனபால் வணடி்களின் இடரச்சல்
எணணற்ற ்கபால்்களின் சத்தம் ற்கட்கிறது
பவகுதூரத்திலிருந்து பயங்கர அலறல் 
எனக்குக் ற்கட்கிறது.
யபாருடைய அவலக்குரல் அது?
அலறற்குரல் வந்த திடசயில் ஓடுகிறறன்.
திறந்திருந்த ஜன்னல்்கள் வழியபா்க உறுமல் குரல் ற்கட்கிறது:
‘ப்கபாடுடம, ஆண்கறள, பபண்கறள, 
நீங்கள் எல்லபாம் ஒரு பவற்றுக் ப்கபாள்்கலன்
உங்களுடைய அழுக்கு்கள் 
பல்லி்களினடதவிை றமபாசமபானடவ 
உங்கள் பபாவங்கள் 
்கைல் மணடலபறபபால் எணணற்றடவ.’
பதட்ைத்துைன் பதபாைரந்து ஓடுகிறறன்.
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மனிதர்கள் நிடறந்திருந்த 
ஒரு வீட்டைக் ்கைந்து நைக்கிறறன். 
அவர்கள் சுவரின் நீளத்திற்கு 
அமரந்திருபபடதக் ்கபாணகிறறன்.
அவர்கள் ஒருவருைபனபாருவர ்கடதக்்கவில்டல
அவர்கள் ஒருவருக்ப்கபாருவர புன்னட்கக்்கவில்டல 
நபான் றமலும் றமலும் பதட்ைமடைகிறறன்.
ஆண்களும் பபண்களும் மதுவருந்தும் 
‘பபார’ ஒன்றிடனக் ்கைந்து நைக்கிறறன்.
அஙகு அவர்கள் ஒருவருக்ப்கபாருவர 
இரத்தத்டத பதளிக்கின்றனர 
இவர்கள் எனது சற்கபாதரர்கள், மனிதர்கறள? 
நபான் றமலும் பதபாைரந்து ஓடிக்ப்கபாணடிருக்கின்றறன்.
நபான் இன்னும் இன்னும் பதட்ைமடைகிறறன்.
அவர்கள் ஒருவருைபனபாருவர ்கடதக்்கவில்டல
அவர்கள் ஒருவருக்ப்கபாருவர புன்னட்கக்்கவில்டல 
பிரம்படி வபாஙகியவர்கள் றபபால ஓடிக்ப்கபாணடிருக்கின்றனர.
சிறிய வீடு்களிலிருந்து அழுட்கயும் ற்கவலும் 
எனக்குக் ற்கட்ைபடியிருக்கின்றது.
எனக்குப பின்னபால்
அழுட்க…அழுட்க…
ஈற்றில் என்மீது படிகிறது. 
முடிவில் நபான் ்கபாணகிறறன்:
அவர்கள் டபத்தியக்்கபாரர்கள்
தங்கள் பசபாந்த நிழலபால் தம்டம அடித்துக்ப்கபாள்கிறபார்கள்
நபான் என்டனச் சுற்றிப பபாரக்கிறறன்.
அவர்களின் ்கண்கடள உற்றுப பபாரக்கிறறன்
அவர்களின் அதிருபதி, 
அவர்களின் அவசரம், 
அவர்களின் ஓட்ைம்
ஆம், அவர்கள் டபத்தியக்்கபாரர்கள்
அவர்கள் டபத்தியக்்கபாரர்கள்

* லூன் - நீரநிடலடய ஒட்டிவபாழும் ஒருவட்க மீன்ப்கபாத்திப பறடவ

நன்றி:மு்கநூல்
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முற்றுப் யபறொ்த கத்த
 சந்தினி ப்ரார்த்தைா கதனைள்கான 
 தமிழில் : எம். ரிஷான கஷரீப்

முற்புதர ட்கடய சிரபாயக்ட்கயில் அடதயும் 
தபாஙகிக் ப்கபாணைவளபா்க, அந்த சிவபபு இக்றஸபாரபா 
பூஞபசடியின் கிடளடய தலவபாக்்கடல லயபமபான்றின் 
றவலிறயபாரத்திலிருந்து பிடுஙகிக் ப்கபாணடு வந்து 
மூன்று கிழடமக்கு முன்னரதபான் அந்தப பூச்சபாடியில் 
நட்டிருந்தபாள். ஆரம்பத்தில் சபாடியில் வளரவடத 
முற்றிலுமபா்க மறுதலித்தவபாறு, ஊற்றிய தணணீடரயும் 
உறிஞசிக் ப்கபாள்ளபாது ‘பசத்துப றபபாகிறறன்’ என்றற 
கூறிக் ப்கபாணடிருந்த அக் கிடளயபானது, ்கடைசியில் 
நிரமலபாவின் அன்பபான ்கட்ைடளக்கு இணஙகி 
மனடத சரிபபடுத்திக் ப்கபாணடு உயிர பபறத் 
பதபாைஙகியிருந்தது. 

 பழக்்கபபட்ை மணணிைமிருந்தும், பழக்்கபபட்ை பதன்றலிைமிருந்தும், 
பழக்்கபபட்ை நட்பு்களிைமிருந்தும் பிரிக்்கபபட்ைதபால் உருவபான ஏக்்கத்தபால் தற்ப்கபாடல 
பசயது ப்கபாள்ளத் தீரமபானித்திருந்த இக்றஸபாரபா கிடளடய ஆற்றுபபடுத்துவதற்்கபா்க, 
நுவபரலியபாவிலிருந்து ப்கபாணடு வந்து நட்டிருந்த மஞசள் றரபாஜபாச் பசடி சபாடிடயயும் 
அதன் அருகிறலறய டவக்குமளவுக்கு நிரமலபா ்கருடண வயபபட்டிருந்தபாள். ஒறர 
வட்கயல்ல என்ற றபபாதிலும், ப்கபாழும்பிலிருந்து தலவபாக்்கடலக்கு உள்ள தூரத்டதப 
பபாரக்்க, தலவபாக்்கடலக்கு நுவபரலியபா அருகிறலறய இருபபதபால் அச் பசடி்கள் 
இரணடிற்குமிடைறய ஏறதனுபமபாரு இணக்்கம் றதபான்றக் கூடுபமன நிரமலபா நிடனத்தபாள்.

“சரி… இபப சரி… இனி தனிடம கூைபாது… சரியபா?” என்று ற்கட்ைவபாறு மஞசள் 
றரபாஜபா பசடிடய இரு ட்க்களபாலும் தூக்கி வந்து இக்றஸபாரபா பசடியினருற்க டவத்த 
நிரமலபா, மண படிந்த தனது ட்க்கடள தபான் அணிந்திருந்த பத்திக் சட்டையில் 
துடைத்துக் ப்கபாணைபாள்.

விறபாந்டதயில் சபாயமடனக் ்கதிடரயில் சபாயந்திருந்தவபாறு பத்திரிட்கடயப பபாரத்துக் 
ப்கபாணடிருந்த சிறிதுங்க, மடனவி யபாருைறனபா உடரயபாடும் ஓடச ற்கட்டு பத்திரிட்கயின் 
ஓரமபா்க நுடழவபாயிடலப பபாரத்தபார. நுடழவபாயிலருற்க யபாடரயும் ்கபாணக் கிடைக்்கபாததபால் 
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நிரமலபாடவப பபாரத்தபார. உதிரந்து றபபாய வழுக்ட்க விழப பபாரத்துக் ப்கபாணடிருந்த 
தடலயில் எஞசியிருந்த கூந்தல் ்கற்டற்கடள உச்சியில் றைரகிளிபபின் உதவியபால் 
றசரத்து முடிச்சிட்ைவள், இக்றஸபாரபா பசடியருற்க குனிந்திருந்தபாள்.

“பசபாந்தக்்கபாரிபயபாருத்திடயயும் பக்்கத்திலறய ப்கபாணடு வந்து தந்திருக்கிறறன் 
என்றதபால இனி எபபவும் சந்றதபாஷமபா இருக்்கணும்… சரியபா?” என்றவள் இக்றஸபாரபா 
பசடி நைபபட்டிருந்த சபாடிடய தைவிக் ப்கபாடுத்தபாள்.

“உனக்குத் பதரியுமபா? உன்டனப பிடுங்கப றபபாய என் ட்கயில முள்ளும் குத்திச்சுது.”

சிறிதுங்க மீணடும் பத்திரிட்கடய வபாசிக்்கத் பதபாைஙகினபார. நிரமலபா மீணடும் ஒரு 
தைடவ இக்றஸபாரபா பசடிடய பபாசத்றதபாடு பபாரத்து விட்டு எழுந்து ப்கபாணைபாள்.



 உணவு றமடசயின் மத்தியில், றமறல பவணணிறக் ்கணணபாடி மின்விளக்கு 
ஒளி சிந்த, பபாத்திரங்களில் பவள்டளயரிசிச் றசபாறும், பருபபுக் ்கறியும், ்கருவபாட்டுப 
பபபாறியலும், றதங்கபாய சம்பலும் டவக்்கபபட்டிருந்தன. விமபானபமபான்றின் ஓடசடய 
எழுபபியவபாறு விளக்ட்கச் சுற்றிக் ப்கபாணடிருந்த ்கருஙகுளவிபயபான்று பீங்கபானின் மீது 
விழுந்தது. நிரமலபா அடதக் ட்கயபால் எடுத்து முற்றத்தின் இருளுக்குள் வீசிபயறிந்தபாள்.

“சபாபபிட்டுட்டு இருஙற்கபா…”

 சிறிதுங்க இபறபபாதும் சபாயமடனக் ்கதிடரயிறலறய சபாயந்திருந்தபார. பத்திரிட்க 
அவரது ்கபாலடியில் விழுந்து கிைந்தது. அவர உறஙகி விட்ைபாறரபா என சந்றதகித்த 
நிரமலபா சிறிதுங்கடவ குனிந்து பபாரத்தபாள். அவர தபான் இன்னும் உறங்கவில்டல 
என்படத உணரத்த “ஹ்ம்…” என்றபார.

“வபாஙற்கபா… சபாபபிட்டுட்டு இருஙற்கபா…”

அவர பசிக்்கவில்டல என்படதப றபபால தடலயடசத்தபார. 

“அபதபபடி? சீக்கிரமபா வபாஙற்கபா… எனக்கும் பசிக்குது.”

அவர எழுந்து ப்கபாணைபார. எனினும் உள்றள பசல்வதபா றவணைபாமபா என்படதப 
றபபால ்கதவு நிடலடயப பிடித்துக் ப்கபாணடு தயஙகி நின்றபார.

“வபாஙற்கபா… எனக்கு சபாபபிட்டுட்டு மருந்து குடிக்்க றவணும். நபாடளக்கு என்டன 
பைபாக்ைரகிட்ை கூட்டிக் ப்கபாணடு றபபா்கவும் றவணும்தபாறன… அதனபால றநர ்கபாலத்றதபாடு 
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தூங்கணும் பரணடு றபரும்…”



 “ம்கன்… ம்கனுக்கு?”

முதலபாவது ்கரணடிச் றசபாறு பீங்கபானிலிருந்த றரபாஸபாப பூடவ மடறக்கும்றவடளயில் 
சிறிதுங்க ற்கட்ைபார.

“ம்கன் சபாபபிட்டுட்டு வருவபார. நபாங்க சபாபபிடுறவபாம்.”

பீங்கபான்்களிலும், பபாத்திரங்களிலும் ்கரணடி்கள் றமபாதும் ஓடச நின்றதும், மயபானத்தின் 
பபாழும் அடமதி அந்த வீடு முழுவதும் பைரந்திருந்தது.

சிறிதுங்க றசபாற்றிடன விரல்்களபால் அடலந்து ப்கபாணடிருபபடத நிரமலபா பபாரத்துக் 
ப்கபாணடிருந்தபாள். அவர மூன்று ்கவளச் றசபாற்றிடன உணடு விட்டு தணணீர குடித்தபார. 
றமலுபமபாரு வபாய றசபாற்டற உணை நிரமலபாவும் எழுந்து ப்கபாணைபாள்.

“மருந்து…”

தணணீரக் குவடளபயபான்டறக் ட்கயிறலந்தி வந்த சிறிதுங்க, மறு ட்கயிலிருந்த 
மபாத்திடர்கடள நிரமலபாவிைம் நீட்டினபார. 

தடலடய உயரத்தி, ட்கடய வபாயருற்க ப்கபாணடு றபபான நிரமலபா, சிறிதுங்க மறு 
ட்கயில் தந்த தணணீடர வபாஙகி அருந்தினபாள்.

“இபப நீங்க மருந்து குடிக்்கணும்…”

உள்றள பசன்ற நிரமலபா, தனது சட்டையின் மடிபபுக்குள்ளிருந்து சில மபாத்திடர்கடள 
பவளிறய எடுத்தபாள். பிறகு மீணடும் குவடளயில் தணணீடர நிரபபிக் ப்கபாணைபாள்.

அடறயில் ்கட்டிலில் சபாயந்திருந்த சிறிதுங்க, ்கட்டில் முடனயில் தடலயடணபயபான்டற 
டவத்து றநரபா்க அமரந்திருந்தபார. நிரமலபா வற்புறுத்துவதற்கு முன்றப மபாத்திடர்கடள 
வபாஙகி விழுஙகினபார.

“ம்கன்… ம்கன் வந்துட்ைபாரபா?” என்று ற்கட்ைபார.

“இணடைக்கு கூட்ைபாளிபயபாருத்தறரபாை வீட்டுல தஙகுறதபாச் பசபான்னபார. ஃறபபான் 
பணணியிருந்தபார” என்ற நிரமலபா அடறயிலிருந்து பவளிறயறத் திரும்பினபாள்.

“நபாங்க ம்கடனக் குறிச்சு இன்னும் ப்கபாஞசம் றதடிப பபாரக்்கணும் நிரமலபா” 
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என்று அவர கூறியடதக் ற்கட்டு நீணை பபருமூச்டச விட்ைவபாறு அடறயிலிருந்து 
பவளிறயறினபாள்.

விறபாந்டதயிலிருந்த ஐந்து றவபால்ட் மின் விளக்கு மஙகிய பவளிச்சத்டதத் தந்தவபாறு 
மீதமிருக்்க, ஏடனயடவ அடணக்்கபபட்ை றபபாது றமலும் அடர மணித்தியபாலம் 
்கைந்திருந்தது.



மருத்துவமடனயில் வரிடச நீணடிருந்தது. ்கபில நிறச் சட்டைக்கு, மஞசள் பூக்்களிட்ை 
பவணணிறச் றசடலபயபான்டற அணிந்திருந்த நிரமலபா, சிறிதுங்கடவ முன்னபால் விட்டு 
மருத்துவரின் அடறக்குள் நைந்து பசன்றபாள்.

மூக்குக் ்கணணபாடியணிந்திருந்த இளம் பபண மருத்துவர, சிறந்கமபான புன்னட்கடய 
பவளிபபடுத்தினபார. அவருக்கு முன்னபாலிருந்த றமடச மீது பிர்கபாசமபான மஞசள் 
நிறத்தில் விடளயபாட்டுக் ்கரடிபயபான்று டவக்்கபபட்டிருந்தது.

“உட்்கபாருங்க. இபப ஐயபாறவபாை தடலவலி குடறஞசிருக்்கபா?”

 “இபப குடறஞசிருக்கு பைபாக்ைர. றநரத்துக்கு றநரம் மருந்டதத் தவறபாமக் 
ப்கபாடுக்குறபா இவ…” என்றபார சிறிதுங்க. மருத்துவர புன்னட்கத்தபார.

“நல்லதுதபாறன… அபபடித்தபான் இருக்்கணும்.”

“பைபாக்ைர, நபான் இவவுக்கும் றநரத்துக்கு றநரம் தவறபாம மருந்து ப்கபாடுக்குறறன். 
ப்கபாடுக்்கடலன்னபா குடிக்்க மபாட்ைபா. அதனபாலதபான் இவறளபாை ்கபால்வலி இன்னும் 
குணமபா்கல.”

தபான் அணிந்திருந்த மூக்குக் ்கணணபாடிடய சற்று ந்கரத்துவது றபபால ்கண்கடளத் 
துடைத்துக் ப்கபாணை நிரமலபா,

“நீங்க இந்தத் துணடையும் எடுத்துக் ப்கபாணடு மருந்பதடுக்குற வரிடசயில றபபாய 
நில்லுஙற்கபா… நபான் ்கபாடலக் ்கபாட்டிட்டு வபாறறன்” என்று கூறியதும் சிறிதுங்க எழுந்து 
ப்கபாணைபார.

 “எல்லபா வருத்தத்டதயும் பசபால்லுங்க. மடழ நபாள்ல வபாற முழங்கபால் வருத்தம் 
எல்லபாத்டதயும்…”

“சரி… சரி… நீங்க மருந்து வரிடசக்குப றபபாய நில்லுங்க. அபபதபான் சீக்கிரமபா வீட்டுக்குப 
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றபபா்கலபாம்…” என்று நிரமலபா வபாரத்டத்களபால் சிறிதுங்கடவ பவளிறயற்றினபாள்.



 அடற அடமதியபா்கவிருந்தது. அடறக்கு பவளிறய றநபாயபாளி்களின் இடரச்சல் 
ற்கட்ைது. ்கண்களிலிருந்து அ்கற்றபபட்டிருந்த மூக்குக் ்கணணபாடி மடியின் மீதிருந்த 
றசடலத் தடலபபபால் துடைக்்கபபட்டுக் ப்கபாணடிருந்தது.

 “இபப எவவளறவபா குணமபாகிட்ைபார. ்கைவுள் அருளபால திரும்பவும் 
தற்ப்கபாடல பசயது ப்கபாள்ள முயற்சிக்்கல்ல இவர. நபான் எபபவும் ்கவனமபாத்தபான் 
பபாரத்துக் ப்கபாள்றறன். இபப இவருக்கு எல்லபாம் ஞபாப்கமிருக்கு பைபாக்ைர. ம்கனுக்கு 
நைந்தபதல்லபாத்டதயும் தவிர மற்றபதல்லபாம் ஞபாப்கமிருக்கு. ம்கன் இபபவும் 
யுனிபவரஸிடிக்குப றபபாயக் ப்கபாணடிருக்கிறபாபரன்று நிடனச்சுக் ப்கபாணடிருக்கிறபார. 
றபபபர்களும் வபாசிக்கிறபார. என்றபாலும், எங்களுக்கு நைந்தடவ்கள் றபபான்ற பசயதி்கள், 
்கடத்கள் இருக்குற பக்்கங்கடள எடுத்து ஓரமபாக்கி வச்சுட்டுத்தபான் இவருக்கு றபபபடர 
வபாசிக்்கக் ப்கபாடுக்குறறன்.” 

 “றவளபாறவடளக்கு மருந்டதக் ப்கபாடுஙற்கபா அம்மபா…”

 “நபான் ப்கபாடுத்துக் ப்கபாணடிருக்கிறறன் பைபாக்ைர. நபானும் மருந்து குடிக்கிறறபனன்று 
இவரதபான் நிடனச்சுக் ப்கபாணடிருக்கிறபார. இவறரபாை மருந்து்கடளயும் என்னிைம் 
ப்கபாணடு வந்து நீட்டுவபார. நபான் குடிச்சதபாக் ்கபாணபிச்சுக் ப்கபாணைபா இவடர மருந்து 
குடிக்்க வற்புறுத்தத் றதடவயில்ல.”

 மருத்துவர றமலுபமபாரு சீட்டை எழுதிக் ப்கபாடுத்தபார. நிரமலபா எழுந்து ப்கபாணைபாள்.

“பைபாக்ைர… இந்தளவு குணமபாகியிருக்குறது றபபாதும் பைபாக்ைர. இனியும் மருந்து 
றவணபாம். இபபடியிருக்கிறறத றபபாதும். ம்கனுக்கு நைந்தடவ்கள் நிடனவுக்கு வர 
இவருக்கு இைம் ப்கபாடுக்்கக் கூைபாது. என்டனப றபபால இல்ல. இவர மனசளவுல 
மி்கவும் பலவீனமபா இருக்்கபார.”



 பச்டச நிற முச்சக்்கர வணடி பூ மர றவலி்கடளக் ்கைந்து வந்து நின்றது. நிரமலபா 
முதலில் வணடியிலிருந்து இறஙகினபாள். சிறிதுங்க பணம் பசலுத்த நின்றபார.

விறபாந்டதயில் அன்டறய பத்திரிட்க கிைந்தது. ்கதடவத் திறக்்க சபாவிடயக் 
ட்கயிபலடுத்த நிரமலபா, ்கதடவத் திறக்கும் முன்பபா்க பத்திரிட்கடயக் ட்கயிபலடுத்து, 
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நின்று ப்கபாணறை பக்்கங்கடளப புரட்டிப பபாரத்தபாள்.

பத்து கிரபாம் றபபாடதப பபபாருடள டவத்திருந்த இருபத்து மூன்று வயது 
வபாலிபபனபாருவனுக்கு ஆயுட்்கபால சிடறத் தணைடன வழங்கபபட்டிருபபது குறித்த 
பசயதிபயபான்று இரணைபாம் பக்்கத்தில் ்கபாணபபட்ைது.



 வீட்டில் அணியும் பசௌ்கரியமபான பத்திக் சட்டைடய அணிந்திருந்த நிரமலபா 
இக்றஸபாரபா சபாடியருற்க குனிந்திருந்தபாள். இக்றஸபாரபா கிடளயின் மீது, உைலின் நடுப 
பகுதியில் தங்க நிறக் ற்கபாபைபான்டறக் ப்கபாணடிருந்த ்கறுபபு நிற ்கம்பளிப புழுபவபான்று 
பபாதி சுடவத்து முடித்திருந்த தளிபரபான்டற றமலும் ருசி பபாரத்துக் ப்கபாணடிருந்தது.

“்கஷைபபட்டு முடளச்ச பசடிடயக் ்கடிக்்க வந்துட்ைபான்” என்ற நிரமலபா 
புழுடவபயடுத்து தூர எறிந்தபாள்.

றமற்சட்டைடயக் ்கழற்றி டவத்து விறபாந்டதயிலிருந்த சபாயமடனக் ்கதிடரயில் 
சபாயந்திருந்து, இரணைபாம் பக்்கம் இல்லபாதிருந்த பத்திரிட்கடய வபாசித்துக் ப்கபாணடிருந்தபார 
சிறிதுங்க.

சந்தினி ப்ரார்த்தைா 

 இலஙட்கயில், சிங்கள பமபாழியில் 
சிறு்கடத்கடளயும், ்கவிடத்கடளயும் 
எழுதி வரும் பபண எழுத்தபாளரபான சந்தினி 
பரபாரத்தனபா ஒரு ஊை்கவியலபாளரும் 
ஆவபார. இச் சிறு்கடதயபானது, அணடமயில் 
பவளிவந்துள்ள இவரது சிறு்கடதத் 
பதபாகுபபிலிருந்து, இவரது அனுமதிறயபாடு 
தமிழில் பமபாழிபபயரக்்கபபட்டுள்ளது.)
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பரசாலினி கவித்தகள்
 தமிழில் : ்க.்கலாளமா்கன

்கண்ணீர்்கள்

1.
ஏடழக் ்கட்டிலுக்கு ஒளிடய வழஙகுகின்றது பல்கணி.
இஙகு நபாங்கள் இருபபது துதிபபதற்்கபா்கறவ.
உலகில் இருள் விழுகின்றது.
இஙகு நபாங்கள் இருபபது துதிபபதற்்கபா்கறவ.
நீ! சிறிய பல்கணி, ்கட்டிலில் சிறிது இடளபபபாறுகின்றபாய.

2.
மரணத்தபால் ்கடளத்த பசபாக்ட்க்கறள 
உங்கடளத் தூசி்கள் எதிரபபாரத்துக்ப்கபாணடுள்ளன 
அஙகு, புட்கறபபாக்கியில்,
்கணல்்கள் இறக்கின்றன.
அடவ்கடளக் கிளற, இறஙகு சிறிய அம்மம்மபாறவ.

3.
பிந்துகின்றது, பிந்துகின்றது!
வபானில் எமது தினம் பிர்கபாசிக்கின்றது:
மரத்டத பவட்ை
பநருபபில் பபாடல டவக்்க
கிணணத்டதக் ்கழுவ…
பிந்துகின்றது, பிந்துகின்றது.



்கள்வர்்கள்

நபான் ்கள்வடனபறபபால
உனது உதடு்களில் தந்த முத்தங்கடள
உனது அம்மபாவின் வீட்டுக்கு வரும்றபபாது
நீ உணருகின்றபாயபா?
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ஆ! நபாம் இருவரும் ்கள்வர்கள்.
வயல்பவளியில் 
அபறபபாது இருளபா்க இருக்்கவில்டலயபா?
குளிரநிழ மரங்களின் நிழல்்கடள
நபாம் உனது டபக்குள் 
ஒழித்து டவத்திருக்்கவில்டலயபா?

இந்தத் தினத்தில் 
முயல்்கள் புல்்கடளப பபறவில்டல.
்களபவடுக்்கபபட்ை உனது உதடு்கள்
முதலபாவது நட்சத்திரத்டத முத்தமிடுகின்றன…



உலகின அரசன 

ற்கபாட்டையின் சுவர்கடள உலகின் அரசன் ப்கபால்லுகின்றபான் 
வபானின் ஒளியின் கீழ் பபாரபரபா தனித்திருக்கின்றபாள்.
“அழகிய இளம் பபணறண, உனது பிரபுடவத் துறரபா்கம் பசய!”
“இல்டல, இல்டல. எனது இதயத்தின் ஒளிக்கு நபான் துறரபா்கம் பசயயமபாட்றைன்.”
ஊது ப்கபாம்பு்கள் இடசக்கின்றன, மரணத்தின் ஊது ப்கபாம்பு்கள் 
தங்க ஈட்டியபால் அடவ்களின் உைல்்கள் பவட்ைபபட்ைன.
“அழகிய இளம் பபணறண, உனது பிரபுடவத் துறரபா்கம் பசய!”
“இல்டல, இல்டல. எனது இதயத்தின் ஒளிடய நபான் இழக்்கவிரும்பவில்டல.”

அவனது சிறிய பவள்டள அணிடயச் சிபபபாய்கள் பறிக்கின்றனர 
ஆம், அவனது சிறிய இதயத்தில் கிைந்த 
பவள்டளச் சட்டைடய. 
சிறியவடனபறபபாலக் ்கணணீர விட்ைபடி தனது ட்க்களபால் ஒழித்துக் 
ப்கபாணடிருந்தவடன எல்றலபாரும் நிரவபாணமபா்கப பபாரத்தனர 
“அழகிய இளம் பபணறண, உனது பிரபுடவத் துறரபா்கம் பசய!”
“இல்டல, இல்டல, நபான் எனது இதயத்தின் பவளிச்சத்டத 
அணிந்துப்கபாணடிருக்கின்றறன்”
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தூரத்து நிலம் 

“நபான் வபாழ்றவ இல்லபாத
தூரத்து நிலத்தில் வபாழ்கின்றறன்”
இபபடிப பபாடும் மரணித்த ்கடி்கபாரத்டத றநபாக்கி
நபான் திரும்புகின்றறன்.

தூரத்து நிலத்துக்்கபான ்கபாதல்.
உனக்்கபா்க எனது இதயம் துயருறுகின்றது.

உயிறரபாடு இருக்கும் இந்தக் ்கடி்கபாரம்
“நபான் வபாழ்றவ இல்லபாத
தூரத்து நிலத்தில் வபாழ்கின்றறன்”
எனப பபாடுவடதக் ற்கட்்க நபான் விரும்பறவயில்டல.

தூரத்து நிலத்துக்்கபான ்கபாதல்,
உனக்்கபா்க எனது இதயம் துயருறுகின்றது…

�ளசாலினி

உலகின் புரட்சி்கரமபான இயக்குனரபா்க இருந்தவர. இத்தபாலியரபான இவரது மரணம் 
ஓர ப்கபாடலயபா என இபறபபாதும் ற்கள்வி்கள் எழுகின்றன. இவர எழுதிய சில 
்கவிடத்கள் “மறந்துறபபான ்கவிடத்கள்” எனும் தடலபபில் இத்தபாலிய பமபாழியில் 
இருந்து பிபரஞசில் நூலபா்க பவளிவந்துள்ளது. இந்த பமபாழியில் இருந்து சில ்கவிடத்கள் 
தமிழில் பமபாழிபபயரக்்கபபட்டுள்ளன.)
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உதறெபனிக் காதல
 Heidrun Gemähling, 2021

 தமிழில் : மாலினி மாலா (ள�ர்மனி)

உடறபனிக்குள் உடறந்து கிைக்கும் 
இயற்ட்க முழுவதும் 
பவணடமயில் பளபளக்கிறது 
இடலயுதிரந்த கிடள்கள்
மின்னும் பனிச் பசதில்்களுைன் 
தடலநிமிரந்து நிற்கின்றன. 
்கறுபபு நிறப பறடவ்கள் 
அஙகிஙப்கனப பறந்து திரிய 
சிறிய நபாயக்குட்டி ஒன்று 
அடவ்கடளத் துரத்திக் ப்கபாணடிருக்கிறது 
தூரத்தில் ்கபா்கங்கள் ்கடரயும் 
ஒலி ற்கட்கிறது. 
மூடுபனிடயத் துடளத்துக்ப்கபாணடு 
எழுகிறது ்கபாடல
 
இளஞசிவபபும், பசம்மஞசலுமபாய 
ஒளிரத் பதபாைஙகுகிறது சூரியன் 
உயிரத்பதழுகிறது 
புதிய வபாழ்வபா்க 
ஒரு அழகிய ்கபாடல றநரம் 


