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வணக்்கம்,

பங்குனி மாத(2023)இதழுடன் சந்திக்கிறோ�ாம். அவ்்வபறோபாது சி�பபிதழ்்களையும் தருகிறோ�ாம்.மாசி இதழ் 
பலரிடமும் சசன்றிருபபது மகிழ்ள்வத்தருகி�து.சிற்றிதழ் மீதான ்காற்றுச்வளியின் ஆர்்வறோம மீை,மீை சிற்றிதழ் 
சி�பபிதழ்்களை ச்வளியிடுகிறோ�ாம்.

றோமலும்,

நம்ம்வர் (ஈழத்து)சிறு்களத்களை உள்ைடக்கிய சி�பபிதளழயும்,சிங்்கபபூர்/மறோலசிய பளடபபாைர்்களின் 
பளடபபுக்்களையும் தாங்கிய சி�பபிதளழயும் விளைவில் தைவுள்றோைாம்.உலகின் பல பா்கங்்களிலுமுள்ை 
பளடபபாைர்்களுடன் ள்கறோ்கார்த்றோத ்காற்றுச்வளி பயணிக்்கவிரும்புகி�து.

சிற்றிதழ்்களை ்காற்றுச்வளி சதாடர்ந்து அறிமு்கபபடுத்தறோ்வ விரும்புகி�து.எனறோ்வ உங்்கள் சிற்றிதழ் 
பற்றிய அறிமு்கத்ளத ்கட்டுளையா்க அனுபபுங்்கள்.இதழின் ஒரு பிைதிளயயும் தபாலில் அனுபபுங்்கள்.

்காற்றுச்வளி ்வடி்வளமபபில் நம்முடன் சதாடர்ந்து ள்கறோ்கார்த்துபபயணிக்கும் நண்பர்.சநகிழனுக்கும்,சதாடர்ந்து 
எழுதி்வரும் பளடபபாைர்்களுக்கும் நன்றி.

்காற்றுச்வளி அளன்வர்க்குக்கும் மின்னஞ்சல் மூலம் அனுபபபபட்டு்வருகி�து.ஆனால் சிலருக்கு 
அசசௌ்கரியங்்கள் ஏற்படு்வளதயும் உணைமுடிகி�து.எதிர்்காலத்தில் ஆை்வமுள்றோைாருக்கு மட்டுறோம அனுபபபபடும் 
என்பளதயும் சசால்லிக்ச்காள்கிறோ�ாம்.

சந்தா பற்றி பலரும் றோ்கட்பதற்கிணக்்க ்வங்கி ்கணக்கிலக்்கத்ளதயும் தந்துச்காண்டிருக்கிறோ�ாம்.ஆர்்வமுள்ை்வர்்கள் 
இளணயலாம்.

நம்பிக்்கயுடன் பயணிபறோபாம்.

நட்புடன்,

றோசாபா

01/03/2023



்கவிதை்கள் :

1. ்கவிஞர் புதுள்வ இைத்தினதுளை
2. பா.சி்வகுமார்
3. ைகுநாத் ்வ (மதுளை)
4. மு.ஆறுமு்கவிக்றோனஷ்
5. கி.சைஸ்்வதி
6. ்கவிஞர்.சசநா
7. ஞா.முனிைாஜ்
8. சாய் மீைா 
9. ஸ்ரீவி.முத்துறோ்வல்
10. யாழ் எஸ் ைா்க்வன்
11. ந ்க துள�்வன்
12. ்வானம்பாடி
13. ்கவிஞர் புல்லாங்குழலன்
14. ்கவிஞர் றோ்கா.றோடான்குமார்
15. ச. இைாஜ்குமார்
16. சந்திைா மறோனா்கைன்
17. சபாலிள்க செயா.(சுவிஸ்)
18. சா. ்கா. பாைதி ைாொ
19. தங்றோ்கஸ்
20. மல்ளல.மு.இைாமநாதன். 
21. ச.ஆனந்தகுமார்
22. தங்்கைாஜ் பழநி 
23. ்கன்கசபாபதி சசல்்வறோநசன்
24. மு தனஞ்சசழியன்
25. ஐ.தர்மசிங்
26. பிைசாத் சைணியா - திருறோ்காணமளல
27. சு்வஸ்தி்கா ைாஜ்பிை்காஷ்-ச்காழும்பு
28. றோ்காள்வ ஆனந்தன்
29. ்கைடிகுைம் செயாபாைதிபரியா
30. ்கவிஞர் மாலதி இைாமலிங்்கம், புதுச்றோசரி



்கட்டுதை்கள் :

1. உஷாதீபன்(சசன்ளன)
2. எச்.முஜீப ைஹ்மான்
3. பாைதிசந்திைன்
4. ஐங்்கைன் விக்கிறோனஸ்்வைா
5. பிறோைமா இைவிச்சந்திைன் சசன்ளன 
6. ளமத்திரிஅன்பு (்காஞ்சிபுைம்)
7. சநௌஷாத் ்கான் .லி 
8. இைா.ச்வங்்கறோடஸ் குமார்
9. ்கவிஜி
10. இளைய்வன் சி்வா 
11. ்வாசுகி .நறோடசன்



சிறு்கதை்கள் :

1. இைா. மதிைாஜ்
2. பிறோைம்குமார்
3. சங்்கை சுபபிைமணியன்
4. சுந்தரிமணியன், புதூர் 
5. பிைம்மியா சண்மு்கைாொ
6. ைஜிதா அரிச்சந்திைன்

பதைப்பபாளர்்கள்
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“கட்்டறுத்்த சு்தந்திரம்” 

ஒரு சமயம் நான் பார்த்த இந்த நி்கழ்றோ்வாடு 
இந்தக் ்கட்டுளைளயத் து்வங்கு்வது சபாருத்தசமன்று 
்கருதுகிறோ�ன். அது இன்ள�க்குச் சாதாைணமாய், 
மதிபபற்�தாய்க் கூடத் றோதான்�லாம். இசதன்ன 
சபரிசு? என்று. ஆனால் அன்ள�க்கு அது 
சபரிசுதான். மதிபபு மிக்்கதுதான். ்காைணம் அந்த 
நி்கழ்வின்றோபாது அந்த மக்்கள் ்காத்த அளமதி. 
அளதவிடக் ்கண்ணியமா்க, எதிர்த்தைபபினரும் 
சபாறுளமயுடன் அளமதி ்காத்து, அளத 
அளித்த்வருக்கு, சுற்றியிருந்த அந்தக் கூட்டத்திற்கு 
மதிபபளித்துக் ்கடந்து றோபான ்கண்ச்காள்ைாக் 
்காட்சி. பண்பாட்டின் உச்சம். 

மக்்களிடம் அத்தளன றோமன்ளம படிந்திருந்த 
்காலம். இன்னும் இங்கு நல்லள்வ்கள், நன்ளம்கள் 
முற்றிலுமா்க அழிந்துபடவில்ளல என்பளத 
உணர்த்திய ்காலம். அது இன்ள�க்கும் இருக்கி�தா 
என்பறோத றோ்கள்வி. இல்லாமல் றோபாகுமா? 
என்றுதான் நிளனக்்கத் றோதான்றுகி�து. நான் 
சசால்்வது அறோத நி்கழ்ள்வச் சுட்டி அல்ல. அந்த 
றோமன்ளமயும் மதிபபும் மிக்்க நடபபியல்்களை. 

அது ஒரு அைசியல் சபாதுக் கூட்டம். இைவு எட்டு மணி தாண்டி சபருந்திைைா்கக் 
கூடியிருந்த மக்்களின் எதிறோை றோமளடயிட்டிருந்த இடத்தில், அமர்ந்த நிளலயில் 
ஓங்கிக் குைசலடுத்துப றோபசிக் ச்காண்டிருக்கி�ார் அ்வர். சமாத்த ெனமும் றோபச்ளச 
ஊன்றிக் றோ்கட்டு லயித்திருக்கி�து. அவ்்வபறோபாது நள்கச்சுள்வ ச்வடி்கள் சைைமா்க 
்வந்து விழுகின்�ன. அர்த்தமுள்ை, அசிங்்கமில்லாத அந்த நள்கச்சுள்வளய, 

 கட்டுரை

உஷாதீபன் (சென்ரனை)
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அதில் சபாதிந்துள்ை உண்ளமளய உணர்ந்து, அடங்கிச் 
சிரிக்கி�து ெனக் கூட்டம். ச்வறும் கூடிக் ்களலயும் 
கும்பலல்ல, கூடிச் சிந்திக்கும் கூட்டம் என்பதாய் அந்த 
ஆற்�ல் மிக்்க சசாற்சபாழி்வாைர் சசால்லும் தியா்க 
நிளனவு்களை தங்்கள் எண்ண அடுக்கு்களிலிருந்து 
ச்வளிறோய எடுத்து, அ்வர் சசான்ன உண்ளம்களின் 
தாத்பர்யத்ளத உணர்ந்து இறுக்்கமான மனநிளலயில் 
்கருத்தூன்றி நிற்கி�து ெனம். 

அது திரு சநல்ளல செபமணி அ்வர்்களின் சபாதுக் 
கூட்டம். இன்ள�ய இளைய தளலமுள�க்கு அ்வளைப 
பற்றித் சதரிந்திருக்்க ்வாய்பபில்ளல. ஏன், முதிய 
தளலமுள�யிறோலறோய பலருக்கும் சதரியாதுதான். அ்வர் 
றோபசியது சபருந்தளல்வர் ்காமைாெர் ்காலத்து ஆட்சி 
பற்றி. அபறோபாளதய அைசியல் நி்கழ்வு்கள்பற்றி. ஒரு 
நாட்டின் தளல்வன் எபபடி சுயநலமற்று இருந்தான் 
என்பது பற்றி. எபபடியிருந்தால் இந்த நாடு முன்றோனறும் 
என்பது பற்றி. 

அந்த நீண்ட அ்கண்ட சாளலயின் இரு மருங்கிலும் 
சநடு்க ஒலி சபருக்கிக் குழாய்்கள் ்கட்டபபட்டுள்ைன. 
றோநர் எதிர்ச்சாரியிலிருந்த பகுதியிலும் அ்வைது குைல் 
்கம்பீைமாய் எதிசைாலித்துக் ச்காண்டிருக்கி�து. 
அபறோபாது அந்தச் சாளலயின் நுனிப பகுதியில் ஒரு 
ச்வ ஊர்்வலம். இ�ந்த்வரின் சடலம் பாளடயில் ஏந்தி 
்வை முன்னும் பின்னுமா்கப சபருந்திைைான ஆட்்கள் 
சாளலயில் மலர் தூவிய்வாறோ� பட்டாசு ச்வடித்துக் 
ச்காண்டும், றோ்காவிந்தா…றோ்காவிந்தா என்று றோ்காஷமிட்டுக் 
ச்காண்டும் அந்தப பகுதிளய சமல்லக் ்கடந்து ்வந்து 
ச்காண்டிருக்கி�ார்்கள். 

சைாம்பவும் ஆழ்ந்தும், ஸ்்வாைஸ்யமாயும், சமாத்தக் 
கூட்டத்ளதயும் ்கட்டுக்குள் ள்வத்திருக்கும் ்வள்கயிலும் 
்வசீ்கைமாய்ச் சசாற்சபாழி்வாற்றிக் ச்காண்டிருந்த 
சபருந்தள்க திரு செபமணி அ்வர்்கள், அ்வைது றோபச்ளச 
அந்தக் ்கணறோம நிறுத்திக் ச்காள்கி�ார். சசால்ல ்வந்த 
விஷயம் முழுளமயளடயாமல் ஏன் திடீசைன்று நின்று 
றோபானது என்று கூட்டம் ஒரு ்கணம் திள்கக்கி�து. 
சசாற்சபாழி்வாைரின் பார்ள்வ பக்்க்வாட்டில் சற்று 
தூைத்தில் நிளலத்திருபபளதக் ்கண்டு புரிந்து ச்காள்கி�து. 
நிசபதம்….நிசபதம்…சுற்றிலும் மயான அளமதி. 
சமாத்தக் கூட்டமும் ்கபசிப என்று கிடக்கி�து. அந்த 
ஊர்்வலத்திற்்கான அளமதி அஞ்சலி இங்றோ்க.

இளத விட்வா ்வானுல்கம் சசல்லும் அந்த 
மனிதனுக்கு ஒரு மா மரியாளத றோ்வண்டும்? சுற்�மும் 
சூழலும், கூடியிருந்த கூட்டமும் சற்றும் நிளனத்துப 
பார்த்திைாத அந்தப சபான்னான நிமிஷங்்கள். சபயர் 
சதரியாத அந்த மனிதனுக்கு அன்று அங்றோ்க கிளடத்த 
மரியாளதயும் சமௌனாஞ்சலியும்….நான் ்கால ்காலத்திற்கும் 
்கண்டறியாத ்காட்சி. அது அந்த மனிதர்்களுக்்கான 
பண்பாட்டின் உன்னத சாட்சி. 

முன்னும் பின்னும் திைைா்க, ்வரிளசயா்க 
நடந்து ச்காண்டிருந்த அந்தக் கூட்டமும், தாங்்கள் 
றோ்காஷமிடு்வளதயும், மலர் தூவு்வளதயும், பட்டாசு 
ச்வடிபபளதயும் அந்தக் ்கணறோம நிறுத்திக் ச்காண்டு 
அளமதியா்கத் தங்்கள் ஊர்்வலத்ளதத் சதாடர்ந்து, 
அந்த றோமளடப பகுதிளயயும், சுற்றியுள்ை, அளதத் 
தாண்டிய ெனத் திைளையும், நடுறோ்வ விரிந்திருந்த 
பாளத சநடு்கக் ்கடந்து, சற்று தூைத்தில் சதாடங்கும் 
றோ்வச�ாரு சாளலயில் திரும்பி தங்்கள் றோ்காவிந்தா 
றோ்காஷத்ளதயும், பட்டாசுக் குதூ்கலத்ளதயும் சதாடை 
ஆைம்பிக்கி�து. 

அய்யா செபமணி அ்வர்்கள், பார்ள்வயிலிருந்து 
ஊர்்வலம் மள�ந்தளதக் ்கண்டு விட்டு, எங்்க 
விட்றோடன்…..ஊம்……சரி… ….என்று நிளனவுபடுத்திக் 
ச்காண்டு தனது றோபச்ளசத் சதாடர்கி�ார். 

நமக்்கான சுதந்திைம் என்பது இபபடியான 
்கட்டுபபாடான, அதன் முழுத் தாத்பர்யத்ளத 
உணர்ந்த ச்கௌை்வமான ஒன்�ா்கத் தி்கழ றோ்வண்டும் 
என்பதற்்கா்கத்தான் இந்த உண்ளம நி்கழ்றோ்வாடு 
து்வங்கிறோனன். சுதந்திைம் என்பது அதற்்கா்கப பாடுபட்ட 
தியாகி்கள், சபரிய்வர்்கள் நமக்்கா்கப சபற்றுத் தந்த 
உரிளம்களை சுய ்கட்டுபபாட்றோடாடும், ஒழுக்்க 
சநறிறோயாடும், ்கண்டிபபா்க ்வளையறுத்துக் ச்காண்டு 
அனுபவிபபதற்்கா்கத்தாறோனசயாழிய இஷ்டம்றோபால் 
விட்றோடற்றியா்க, எபபடி றோ்வண்டுமானாலும் என்கி� 
ரீதியில், அவிழ்த்து விட்ட ்காளைளயப றோபால் 
இருபபதற்்கா்க அல்ல. எபபடியும் இருக்்கலாம், 
எம்மாதிரியும் ்வாழலாம் என்பதா்க நிளனத்துக் ச்காண்டு, 
்கட்டறுத்துத் திரி்வதற்்கா்க அல்ல. சுதந்திைம் என்� 
புனிதமான ்வார்த்ளதக்கு நாம் சசலுத்தும் மரியாளத 
என்பது அதுதான். 

இன்சனாரு சம்ப்வம் சசால்கிறோ�ன். அது பு� ந்கர்ப 
பகுதி. ந்கைத்றோதாடு ஒட்டி படிபபடியா்க ்வைர்ந்து ்வரும் 
இடம். நாசைாரு றோமனியும், சபாழுசதாரு ்வண்ணமுமா்க 
வீடு்களும், ்களட்களும், றோதான்றிய்வண்ணம் இருந்தன. 
குடியிருபறோபார் அதி்கரிக்்க அதி்கரிக்்க, ந்கர்பபு�த்தின் 
தவிர்க்்க முடியாத பகுதியாய் சமல்ல சமல்லத் தன்ளன 
உறுமாற்றிக் ச்காண்டிருக்கி�து. குடியிருபறோபார் ஒன்று 
றோசர்ந்து சங்்கம் அளமத்து, றோபாக்கு்வைத்து, சாளல 
்வசதி, தண்ணீர் ்வசதி, சாக்்களட ்வசதி, சு்காதாை 
்வசதி, றோபருந்து நிளலயம் என்று ஒவ்ச்வான்�ா்க 
முயன்று ஒற்றுளமயா்க அதளன றோமசலடுத்துச் சசன்று 
ச்காண்டிருக்கி�ார்்கள். 

ஓைைவு நல்ல நிளலக்கு ்வந்து விட்ட றோ்வளையில் 
றோபருந்து்கள் தங்கு தளடயின்றி ்வந்து சசல்ல 
ஆைம்பிக்கின்�ன. ஒறோை சமயத்தில் ச்வவ்றோ்வறு பகுதி்களுக்குச் 
சசல்லும் றோபருந்து்கள் அடுத்தடுத்து ்வந்து நிற்கும்றோபாது 
இட சநருக்்கடி ஏற்பட்டு றோபருந்து நிளலயத்ளத 
விரி்வாக்்க றோ்வண்டும் என்கி� ்கட்டாயம் ஏற்படுகி�து. 
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எதிறோை சுடு்காடு. ச்வட்டச்வளிப பகுதி. ஒரு 
சிறு த்கைக் ச்காட்டள்க. ஒரு ்காலத்தில் அதி்கக் 
குடியிருபபு்கள் இல்லாத ்காலத்தில், இைவு றோநைங்்களில் 
கூட என்றும் பாைாமல், தப தபச்வன எரியும் 
பிணங்்களைக் ்கடந்து பயந்தும், நடுங்கியும், பலரும் 
றோபாய் ்வந்து ச்காண்டிருந்தார்்கள். பஸ்ளஸை விட்டு 
இ�ங்கியதுறோம ்கண்ணில் படும் இந்தக் ்காட்சிளய 
மனதில் ச்காள்ைாமல் ஆண்்களும், சபண்்களும், 
சிறு்வர் சிறுமியரும், விடுவிடுச்வன நடந்து தங்்கள் 
இல்லங்்களை அளட்வது ஒரு தந்திறோைாபாயக் ்காட்சியா்க 
இருக்கும். சுற்றிலும் இருக்கும் வீடு்களின் ென்னல்்கள் 
எந்றோநைமும் அளடபட்டிருக்கும். தி�ந்து ள்வத்தால் 
வீட்டிற்குள் புள்க மண்டும். எதிறோை சுடு்காடு என்று 
சதரிந்றோததான் இடம் ்வாங்கி, வீடு ்கட்டினார்்கள், 
மறுபபதற்கில்ளல. நாைா்வட்டத்தில் றோபாய்விடும் என்� 
நம்பிக்ள்கறோயாடு. அது்வளையிலான சங்்கடங்்களைப 
சபாறுத்துக் ச்காள்ைலாம் என்கி� சகிபறோபாடு. 

அபபகுதியின் தற்றோபாளதய முன்றோனற்� நிளலயில் 
அந்த சுடு்காட்டுப பகுதியும் றோபருந்து நிளலயத்திற்ச்கன்று 
கிளடக்குமாயின் ந்கரின் அளனத்துப பகுதி்களுக்கும் 
சசல்லும் பஸ்்களின் விரி்வாக்்கம் என்பது இன்னும் 
எளிதாகும் என்பதும், பயணி்கள் அரு்கருறோ்கயுள்ை 
்காலனி்களிலிருந்து ்வந்து ்வசதியா்கத் தங்்களின் 
ந்கர்பபு�ப பயணங்்களை றோமற் ச்காள்ை சைாம்பவும் 
ஏது்வா்க அளமயும் என்கி� நன்றோநாக்கில் பு�ந்கர்ப 
பகுதியின் தவிர்க்்க இயலாத ்வைர்ச்சியிளனக் ்கருத்தில் 
ச்காண்டு அந்தச் சுடு்காட்ளட அங்கிருந்து எடுபபதுதான் 
சி�ந்தது என்� முடிவில் மா்வட்ட ஆட்சியரிடம் மனுக் 
ச்காடுத்தார்்கள். மனுவுக்்கான நட்வடிக்ள்கயில் - 

நாட்்கள் ்கடந்தன. மாதங்்கள் ்கடந்தன. ்வருஷங்்களும் 
்கடந்து விட்டன. இன்று்வளை அந்த மயானம் 
அங்றோ்கறோயதான் இருக்கி�து. நம் இன மக்்களின் ஒரு 
பகுதியினருக்்கான சுடு்காடு அது என்று அறிந்து, 
அதன் அ்வசியம் உணர்ந்து, மாற்று இடம் தைபபடும் 
என்று ஆட்சியைலு்வல்கத்தால் சசால்லபபட்டும், 
இடம் சுட்டபபட்டும், அந்த மக்்கள் அளத ஏற்றுக் 
ச்காள்ைவில்ளல. விஷயம் கிடபபில் றோபாய் விட்டது. 
இன்று அது ஆறின ்கஞ்சி. பழங்்கஞ்சி. 

இபறோபாதும் அங்றோ்க பிணங்்கள் எரிகின்�ன. 
புள்க மண்டலம் சுற்றிலும் உள்ை வீடு்களில் பைவிக் 
ச்காண்டிருக்கின்�ன. சமாட்ளட மாடியில் எ்வரும் 
எட்டிப பார்பபதில்ளல. ்வைர்ந்துவிட்ட ந்கரின் நடுறோ்வ 
ஒரு மயானம். எல்றோலாரும் ஒரு நாள் றோபா்வதுதான். 
எனினும் இந்த ்வருத்திக் கூட்டி அனுபவிக்கும் 
சங்்கடம் எதற்கு என்றுதான் மக்்கள் இன்று ்வளை 
இருந்து ச்காண்டிருக்கி�ார்்கள். இன்னும் பல்வற்ள�யும் 
சகித்துக் ச்காண்டு. 

 அங்றோ்க அடிக்்கடி ்வரும் பிணங்்களின் ஊர்்வலத்தின் 
றோபாதும், எரியூட்டின்றோபாதும், கூடியிருக்கும் கூட்டமும், 

அந்தக் கூட்டத்திற்கு நடுறோ்வயான ஒரு்வள்கக் ்கல்வைமான 
சூழலும், சுற்றிலும் குடியிருக்கும் ெனங்்களைப 
பயபபடுத்து்வது றோபாலான தடாலடி நட்வடிக்ள்க்களும் 
என்சனன்று சசால்்வது? இன்று்வளை அந்தப பகுதி 
மக்்கள் அனுபவித்துக் ச்காண்டுதான் இருக்கி�ார்்கள். 
சகித்துக் ச்காண்டுதான் இருக்கி�ார்்கள். என்ன 
தளலசயழுத்து? 

சாவு என்பது இயற்ள்க. அ்வை்வர் உ�வினர்்களின் 
மள�வு என்பது ்வருத்தமளிக்்கக் கூடியதுதான். 
மறுபபதற்கில்ளல. அளத எந்த மனிதனும் மதிபபதுதான். 
நமக்குச் சசாந்தமில்ளல என்பதற்்கா்க இயற்ள்க மைணத்ளத 
யாரும் இழி்வாய் நிளனபபதில்ளல, அம்மாதிரி நடந்து 
ச்காள்்வதுமில்ளல. அதுதான் நமது றோநர்த்தியான 
பண்பாடும் கூட. அ்வர்்கள் அவ்்வள்கயினர்தான். 
எந்த உயிர் றோபானாலும், அடப பா்வறோம…! என்கின்� 
மனபபான்ளம உள்ை பண்பாைர்்கள்தான். 

அபபடியிருக்ள்கயில் சம்பந்தமில்லாது, ்வளைமுள�யற்� 
்வள்கயில் அந்தப பகுதிளயறோய பயபபிைாந்திக்கு 
ஆைாக்கு்வதில் என்ன திருபதி…? றோ்கட்பதற்கு ஆறோை 
இல்ளல என்பதுறோபால் நடந்து ச்காண்டால்? எ்வன் 
்வர்�ான் பார்க்கிறோ�ன் என்றும் என்ன சசய்திடு்வான் 
பார்பறோபாம் என்கி� ரீதியிலும் அச்சமூட்டினால்? 

நாலாபு�மும் இருக்கும் ்களட்களுக்கு முன் 
சசன்று, சத்தமிட்டு பயமுறுத்தி அளடக்்கச் சசய்்வது, 
்கல்ளல விட்டு எறி்வது, தடியால் அடிபபது, அந்தப 
பகுதிளயக் ்கடந்து சசல்லும் ்வா்கன ஓட்டி்களைத் 
திளச திருபபி விடு்வது, நின்று மு்கத்துக்கு மு்கம் 
பார்பப்வர்்களை, என்ன முள�க்கிறோ�? என்று றோ்கட்டு 
விைட்டு்வது, றோமாட்டார் ளபக்கு்களில் ்வந்து நின்று 
ச்காண்டு அள்வ்களை விர்ர்ர்ர்ர்ர்……விர்ர்ர்ர்ர்ர் என்று 
றோைஸ் பந்தயம் றோபால் சத்தமாய்க் கிைபபிக் ச்காண்டு 
புயலாய்ப பாய்ந்து ப�ந்து முன்னும் பின்னுமா்க 
மின்னலாய் ஓட்டிச் சசன்று குறிபபிட்ட றோநைத்திற்கு 
அந்தப பகுதிளயறோய ்கலங்்கடிபபது, ஸ்தம்பிக்்கச் 
சசய்்வது…. இபபடிசயல்லாம் சசய்தால்? இதிசலன்ன 
வீைமிருக்கி�து? எந்தப சபருளம நிளலநாட்டபபடுகி�து? 
அந்த மக்்கள் இபசபாழுசதல்லாம் பழகி விட்டார்்கள். 
அங்கு சடலம் ்வந்தவுடறோனறோய ்களட்களை அளடத்து 
விடுகி�ார்்கள். துஷ்டளனக் ்கண்டால் தூை விலகு…! 
ஆனாலும் இது சரியா? அஞ்சலி சசலுத்து்வ்வதற்கு 
்வந்து நிற்கும் அன்பான கூட்டமாயிற்றோ� அய்யா…! 
அ்வர்்களையா இபபடிக் ்கல்வைபபடுத்து்வது? 
எல்றோலாரும் ஓர் குலம் எல்றோலாரும் ஓர் நிள�. எதற்கு 
இந்த அ்வலம்? 

இதுதான் சுதந்திைமா? இது விட்றோடற்றியான 
சுதந்திைமல்ல்வா? ்கட்டுபபாடற்� சுதந்திைம் என்பது 
எவ்்வைவு அநா்கரீ்கமாய்ப றோபாகி�து? நமக்்கான 
சுதந்திைம் என்பது யாளையும் துன்புறுத்தாததாய் இருக்்க 
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றோ்வண்டாமா? நமக்குப பயனளிக்கி�றோதா இல்ளலறோயா, 
அடுத்த்வளனப பயபபடுத்து்வதுறோபால் இருக்்கலாமா? 
நமக்்கான சுதந்திைத்ளத நாம் இபபடிசயல்லாம்தான் 
பயன்படுத்துகிறோ�ாம் என்�ால் அது எத்தளன ச்வட்்கக்றோ்கடு? 
இன்று்வளை யாரும் தட்டிக் றோ்கட்்கவில்ளல. ஒரு 
நாள் இைண்டு நாள் கூத்துதாறோன என்று எத்தளன 
விஷயங்்களை அவிழ்த்து விட்டாயிற்று இந்த நாட்டில்? 

றோபருந்தில் ச்வளியூருக்குச் சசல்கிறோ�ாம். சந்றோதாஷமான 
நி்கழ்ச்சிக்குச் சசல்ப்வர்்கள் இருபபார்்கள். ்வருத்தமான 
நி்கழ்வு்களுக்குச் சசல்றோ்வாரும் இருபபார்்கள். உடம்பு 
முடியாத்வர்்கள் இருபபார்்கள். ்வயதான்வர்்கள் 
இருபபார்்கள். அளமதியா்கத் தூங்கிப றோபாறோ்வாறோம 
என்று பு�பபட்டு ்வந்து அயர்ச்சியில் பயணிபபார்்கள். 
குழந்ளத்கள் இருக்கும். சிறு்வர் சிறுமியர்்கள் இருபபார்்கள். 
பஸ்ஸின் ச்காஞ்ச தூை ஓட்டத்தில் அள்வ அயர்ந்து 
தாய் தந்ளதயரின் மடியில் உ�ங்்கக் கூடும். இம்மாதிரி 
எளதயுறோம மனதில் ச்காள்ைாமல், எளதபபற்றியும் 
கிஞ்சித்தும் சிந்திக்்காமல், சினிமாப பாட்ளட அல� 
விட்டுக் ச்காண்டு சசல்கி�ார்்கறோை…அது எந்த்வள்கயிலான 
சுதந்திைம்? என்னமாதிரி நல்ல றோயாசளனயின்பாற்பட்டு 
இது நளடமுள�க்கு ்வந்தது? பாட்டுக் றோ்கட்டுக் 
ச்காண்றோட சந்றோதாஷமாய்ப பயணிக்்கட்டும் என்று 
விரும்பு்வதாய் நீங்்கறோை சமாட்ளடயாய் முடிவு 
சசய்து ச்காள்வீர்்கைா? அபபடியானால்தான் ஓட்டுநர் 
உ�ங்்காமல், அயர்ச்சி சதரியாமல் றோநைத்திற்கு 
்வண்டிளயக் ச்காண்டு சசல்்வார் என்�ால், அந்தக் 
்காலத்தில் இபபடித்தான் நடந்ததா? பஸ்்கள் அபபடியா 
ஓடிக் ச்காண்டிருந்தன? சசால்லப றோபானால் முபபது 
நாற்பது ஆண்டு்களுக்கு முன்ளப விட இந்தக் 
்காலத்தில்தாறோன றோபாக்கு்வைத்தும், ென சநருக்்கடியும், 
ஆபத்துக்்களும் அதி்கம்? இந்தக் ்கால ்கட்டத்தில்தாறோன 
்க்வனமாய், ்கருத்தாய், ்வண்டிளய இயக்்க றோ்வண்டும்? 
அளத விட்டு விட்டு உங்்களுக்்கா்க இல்ளல, இது 
எனக்்கா்க என்� ்கணக்்காயும், உங்்களுக்்கா்கவும்தான் 
என்� சபாருளிலும், சதாளலக்்காட்சிளயயும் றோசர்த்து 
அல� விட்டுக் ச்காண்டு விரும்பியும், விரும்பாமலும் 
பயணிக்்கச் சசய்்வது விபத்துக்கு ்வழி ்வகுக்குமா 
அல்லது நிம்மதியான பயணத்ளதத் தருமா? பஸ்னா 
அபடித்தான்…என்று சகிக்்கப பழகிக்ச்காண்டுவிட்ட 
பா்வபபட்ட ெனங்்கள்…..வீட்ளட விட்டு ச்வளியில் 
இ�ங்கினால், அ்வர்்கள் முதுகில் இந்தமாதிரி 
என்னச்வல்லாம் சுளம்கள்?

நம் நாட்டில் அவிழ்த்து விட்ட ்கழுளதயாய், 
சுதந்திைம் எவ்்வைவு அலங்றோ்காலமாய் பாழ்பட்டுக் 
கிடக்கி�து? எளதயுறோம ்கன்ட்றோைால் பண்ண முடியாது, 
எளதயும் ்கட்டுபபடுத்து்வதற்கில்ளல, எல்லாமும் 
அபபடி அபபடிறோய தறிச்கட்டுப றோபாய் எங்றோ்க, எந்த 
இடத்தில் சசன்று முட்டி றோமாதி நிற்கி�றோதா நிற்்கட்டும் 
என்று ்கட்டவிழ்த்து விட்ட அ்வல நிளலளயத்தாறோன 
இன்று்வளை பல்வற்றிலும் நாம் பார்க்கிறோ�ாம்? 

ஒரு தளல்வனின் பி�ந்த நாளுக்றோ்கா, நிளனவு 
நாளுக்கு மாளல றோபாட்டு மரியாளத சசய்்வதானாலுறோம 
இந்த ஆர்பபாட்டத்தில் ஏறோதனும் ஒன்று குள�கி�தா 
சசால்லுங்்கள்? மக்்களைப பயபபிைாந்திக்குள்ைாக்கு்வதில் 
அபபடி என்ன சந்றோதாஷம்? யாருக்கு யார் பயபபட 
றோ்வண்டும்? ஏன் பயபபட றோ்வண்டும்? அபசபாழுதுதான் 
தளல்வனின் சபருளம சதரியும் என்று இ்வர்்களுக்கு 
யார் சசான்னது? அந்தத் தளல்வர்்கறோை விரும்பினதா்கத் 
சதரியவில்ளலறோய…! மக்்கள் சாதாைணமான்வர்்கள் அல்ல. 
எல்லாத் தளல்வர்்களின் அருளம சபருளம்களையும் 
அறிந்த்வர்்கள்தான்…! மரியாளத உள்ை்வர்்கள்தான். அது 
மட்டும் பத்தாது. நீ பயந்து சா்க றோ்வண்டும் என்�ால்? 

அ்வர்்களுக்கு நல்லதும் சதரியும், ச்கட்டதும் 
சதரியும். எளதச் சசய்ய றோ்வண்டும் என்றும் சதரியும், 
சசய்யக் கூடாது என்றும் சதரியும்தான். எந்த 
றோ்வண்டாதளதசயல்லாம் சசய்து ச்காண்டிருக்கி�ார்்கள் 
என்பதும் சதரியும். அளதசயல்லாம் இம்மாதிரிச் 
சசய்ள்க்கைால் யாைாலும் இம்மியும் மாற்� முடியாது. 

றோ்காயிலில் சாமி கும்பிடு்வதானாலும் நாலு சதருவுக்கு 
ஒலி சபருக்கி ்கட்டுதல், ைாத்திரி ப்கலாய் அல� விடுதல், 
பிடித்த நடி்கரின் பி�ந்த நாளுக்ச்கன்று ஊளைறோய சைண்டு 
பண்ணுதல், எந்தப றோபாைாட்டமானாலும் ்கற்்களை 
வீசு்வது, பஸ்்களை எரிபபது, சபாது இடங்்களில் 
தயக்்கமின்றி எச்சில் துபபு்வது, சிறுநீர் ்கழிபபது, 
புள்கபிடிபபது, ்கண்ட இடங்்களில் குபளப்களை 
வீசு்வது என்று எத்தளனசயத்தளன ஒழுங்கீனங்்கள் 
இந்த நாட்டில்? 

இது்வா சுதந்திைம்? இது்வா மானம்? இது்வா 
ச்கௌை்வம்? இது்வா விறோ்வ்கம்? இல்ளல இது 
அ்வமானம்…சபருத்த அ்வமானம்…..!!

சுதந்திைப றோபாைாட்ட ்காலத்திலிருந்து றோதச பக்தியும், 
சதய்்வ பக்தியும் மிகுந்த இந்த றோதசத்து மக்்களை 
நிளனந்து நிளனந்து என்னச்வல்லாம் எண்ணிசயண்ணிப 
சபருமிதம் ச்காண்றோடாறோமா, அசதல்லா்வற்றிற்கும் 
றோநர்மா�ாய் நாம் ்வருத்தம் ச்காண்டு சநாந்து 
றோ்வதளனயளடயும் நிளலயில்தான் பாடுபட்டுத் றோதடிச் 
றோசர்த்த இந்த சுதந்திைத்ளத இன்று நாம் ்கட்டறுத்துப 
பயன்படுத்திக் ச்காண்டிருக்கிறோ�ாம். அதற்்கா்க நாம் 
ஒவ்ச்வாரு்வரும் ச்வட்்கட்பட்றோட தீை றோ்வண்டும். 

சற்றோ� சிந்தியுங்்கள். றோமறோல சசான்ன்வற்றில் 
உண்ளமக்குப பு�ம்பானள்வ ஏறோதனும் உண்டா? 
உங்்கள் மனசாட்சிறோய உங்்களுக்கு சாட்சி…!!! நம்ளம 
நாறோம மாற்றிக் ச்காள்்வது எபறோபாது? 
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கவிஞர் புதுரை இைத்தினைதுரை

பூக்கும் மனசு
இளல சசாரியத் சதாடங்கி�து இலுபளபமைம்.
்களலயுடுத்து நாளை ்கன்னிசயழிற் றோ்காலமதாய் 
அழச்காளிரும்,
பூக்கும்,
அதன்பி�கு ்காய்க்கும்,
பின் பழம் சசாரியும்.
இபறோபாச்வன் படளலயிறோல 
உள்ை மைம்
ஆளட அவிழ்த்துதறி அழ்காய்ப புதிது உடுக்கும்.
றோ்காளட ்வறுத்சதடுக்்கக் குளிர்விக்கும்.
என வீட்டு முற்�த்சதழுந்த மைம் முறு்வலிக்கும்.
நானந்த
அற்புதத்ளதக் ்காணா
அழியும் விதிசயன் ச்கால்?
மூக்குத்திப பூக்்கள் மின்னும் கிளையிருந்து
தூக்்கம் ்களலத்து
என்ளனத் சதாட்சடழுபபும் குயிலின்
மாயக்குைலிசலன்ன மந்திைந்தான் உள்ைதுறோ்வா?
தாயாசயளனத் தழுவி
தம்பீ என மதுைச்
சசால்லாசலன் ்காதுச்
றோசாளணயிறோல உைசிவிட்டு சசல்லும்
என் வீட்டுத் சதன்�லுக்்காய் ஏங்குகின்றோ�ன்.
இடருருவிக் கிடக்கும் என்ளன
இபறோபா ்வந்(து)
எ்வர் தடவிசயன்ன
என் றோமனி ஆ�ாது.
றோ்வண்டும் என் வீட்டு விருட்சம்
அதனடியில்
ஆண்டிருந்ததளனத்தும் அடிறோயன் சப�றோ்வண்டும்.
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பா.சிைகுமார்

சாவியைத் தொ்தாயைத்்த 
பூட்டுகள்
உள்ளுக்குள் பூட்டிய
மனக்்கதவிளனத் தி�க்்க 
ச்வளியிலிருந்து
எத்தளனறோயா சாவி்கள்
முயன்று றோதாற்றுப
பின்்வாங்கின
சாவித்து்வாைத்தின் ்வழி
ச்வளிச்சக் ்கதிர்
உள் நுளழகி�து
்கதள்வத் தி�ந்ததும்
ச்வளிச்சம் விைவி
முழுதாய் ஆக்ைமிக்்க
பின்்வாசல் ்வழி
முக்்காடிட்டு
ச்வளிறி
ச்வளிறோயறியது 
்காரிருள்

ைகுநாத் ை, மதுரை

அயசவின் துளி
உள்ளூை சூழ்ந்திருக்கும்
நிசபதத்திளன உளடத்சதறிய
சிறுச்வாலி றோபாதுமானதாகி�து

,

றோ்காட்ளடச்சு்வருக்கு
உயிளை ்வழங்குகி�
ந்கரும் எறும்பு

,

மளழ விழுந்ததும்
பீறிடுகி� நிலத்தின்
மணம்

,

அ்கன்� ்வானிளன
ச்வளிச்சமிடுகி�
துளி மின்னல்

,

றோ்வச�ன்ன
சபருங்றோ்காபத்ளத
சநாடி நீட்டும்
சாதுவின் ்கண்்கள்.
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அபத்்த நா்டகத்தின் இருத்்தலிை பிரச்சயனப்பாடுகள்

அபத்த நாட்கம் அதா்வது தி திறோயட்டர் ஆஃப தி அபசர்ட் என்பது1950்களின் 
பிற்பகுதியில் பல முதன்ளமயான ஐறோைாபபிய நாட்க ஆசிரியர்்கைால் எழுதபபட்ட அபத்தமான 
புளன்களத்களின் அடிபபளட்களில் உரு்வாக்்கபபட்ட நாட்கங்்கள் ஆகும் இள்வ இைண்டாம் 
உல்கப றோபாருக்குப பிந்ளதய ்கால்கட்டத்தில் முக்கியமான ஒன்�ா்க மாறியது. இது நாட்கங்்கள் 
பிைதிநிதித்து்வபபடுத்தும் நாட்க பாணிக்்கான ஒரு சசால். நாட்கங்்கள் சபரும்பாலும் 
இருத்தலியல் ்கருத்துக்்களில் ்க்வனம் சசலுத்துகின்�ன மற்றும் மனித இருபபு அர்த்தம் அல்லது 
றோநாக்்கம் இல்லாமல் மற்றும் சதாடர்பு உளடந்து றோபாகும் றோபாது என்ன நடக்கி�து என்பளத 
ச்வளிபபடுத்துகின்�ன. நாட்கங்்களின் அளமபபு சபாது்வா்க ்வட்ட ்வடி்வமா்க இருக்கும், 
இறுதிப புள்ளி சதாடக்்கப புள்ளிளயப றோபான்றோ� இருக்கும். தர்க்்கரீதியான ்கட்டுமானம் 
மற்றும் ்வாதங்்கள் பகுத்தறி்வற்� மற்றும் நியாயமற்� றோபச்சுக்கு ்வழி்வகுக்கின்�ன மற்றும் 
இறுதி முடிவு அளமதியில் சசன்று சங்்கமிக்கி�து.

 கட்டுரை

எச்.முஜீப் ைஹ்மான்
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விமர்ச்கர் மார்ட்டின் எஸ்லின் 1960 ஆம் ஆண்டு 
தனது“தி திறோயட்டர் ஆஃப தி அபசர்ட்” ்கட்டுளையில் இந்த 
்வார்த்ளதளய உரு்வாக்கினார், இது நாட்க ஆசிரியர்்கைான 
சாமுறோ்வல் சபக்ச்கட், ஆர்தர் ஆடறோமாவ் மற்றும் யூஜின் 
அறோயாசனஸ்றோ்கா ஆகிறோயாளை ளமயமா்கக் ச்காண்டு 
சதாடங்குகி�து. எஸ்லின் அ்வர்்களின் நாட்கங்்களுக்கு 
ஒரு சபாது்வான ்வகுபபு உள்ைது என்று கூறுகி�ார் 
-“அபத்தம்”, அறோயாசனஸ்றோ்காவின் றோமற்றோ்காளுடன் 
எஸ்லின் ்வளையறுக்கும் ஒரு ்வார்த்ளத ஆகும்: 
“அபத்தம் என்பது றோநாக்்கம், அல்லது குறிக்றோ்காள் 
அல்லது குறிக்றோ்காள் இல்லாதது.” என்று சசால்லலாம். 
பிசைஞ்சு தத்து்வஞானி ஆல்பர்ட் ்காம்யூ, 1942 ஆம் 
ஆண்டு தனது ்கட்டுளையான “சிசிபஸின் ்கட்டுக்்களத 
“யில், மனித சூழ்நிளலளய அர்த்தமற்�து மற்றும் 
அபத்தமானது என்று வி்வரிக்கி�ார். 

இந்த நாட்கங்்களில் உள்ை அபத்தமானது, 
ச்வளிபபளடயா்க அர்த்தமில்லாத உல்கத்திற்கு 
மனிதனின் எதிர்விளனயின் ்வடி்வத்ளத எடுக்கி�து, 
அல்லது ்கண்ணுக்குத் சதரியாத ச்வளிபபு� சக்தி்கைால் 
்கட்டுபபடுத்தபபடும் அல்லது அச்சுறுத்தபபட்ட ஒரு 
சபாம்ளமயா்க மனிதன் இருபபளத சுட்டிக்்காட்டுகி�து. 
இந்த எழுத்து முள� முதலில் யூஜின் அறோயாசனஸ்றோ்கா 
நாட்கமான தி பால்ட் றோசாபைாறோனா (1950) மூலம் 
பிைபலபபடுத்தபபட்டது. இந்த சசால் பைந்த அைவிலான 
நாட்கங்்களுக்குப பயன்படுத்தபபட்டாலும், சில 
குணாதிசயங்்கள் பல நாட்கங்்களில் ஒத்துபறோபாகின்�ன: 
பைந்த நள்கச்சுள்வ, சபரும்பாலும் ்வாசடவில்ளலப 
றோபாலறோ்வ, பயங்்கைமான அல்லது றோசா்கமான 
படங்்களுடன் ்கலக்்கபபடுகி�து; நம்பிக்ள்கயற்� 
சூழ்நிளல்களில் சிக்கிய பாத்திைங்்கள் மீண்டும் 
மீண்டும் அல்லது அர்த்தமற்� சசயல்்களைச் சசய்ய 
றோ்வண்டிய ்கட்டாயம் இருக்கி�து றோமலும் க்ளிறோஷக்்கள், 
்வார்த்ளதப பிைறோயா்கம் மற்றும் முட்டாள்தனம் 
நிள�ந்த உளையாடல்; சுழற்சி அல்லது அபத்தமா்க 
விரி்வளடயும் அடுக்கு்கள்; யதார்த்த்வாதத்தின் ப்கடி 
அல்லது நிைா்கரிபபு மற்றும் “நன்�ா்க உரு்வாக்்கபபட்ட 
நாட்கம்”என்� ்கருத்து” றோபான்�ள்வ முக்கியமான 
்கருத்தாக்்கங்்கைா்க இருக்கின்�ன.

அபத்ை நபாை்கம் (1965) புத்ை்கத்திற்்கபான அறிமு்கத்தில், 
எஸ்லின் எழுதினபார்:

அபத்தத்தின் திறோயட்டர் மதம் அல்லது அைசியல் 
மைபு்வழியின் ்வசதியான உறுதி்களைத் தாக்குகி�து. 
இந்த எழுத்தாைர்்கள் பார்க்கும் மனித சூழ்நிளலயின் 
்கடுளமயான உண்ளம்களை றோநருக்கு றோநர் ச்காண்டு, 
மனநிள�வின்ளமயிலிருந்து அதன் பார்ள்வயாைர்்களை 
அதிர்ச்சிக்குள்ைாக்கு்வளத இது றோநாக்்கமா்கக் 
ச்காண்டுள்ைது. ஆனால் இந்த சசய்தியின் பின்னால் 
உள்ை ச்வால் விைக்திளய தவிை றோ்வச�ான்றுமில்ளல. 
மனித நிளலளய அதன் மர்மம் மற்றும் அபத்தம் என 

அளனத்ளதயும் ஏற்றுக்ச்காண்டு, ்கண்ணியத்துடன், 
உன்னதமா்க, சபாறுபபுடன் அளதத் தாங்கு்வது 
ச்வாலானது; ஏசனனில் இருபபின் மர்மங்்களுக்கு 
எளிதான தீர்வு்கள் இல்ளல, ஏசனன்�ால் இறுதியில் 
மனிதன் அர்த்தமற்� உலகில் தனியா்க இருக்கி�ான். 
எளிதான தீர்வு்கள், ஆறுதல் தரும் மாளய்கள் ஆகியள்வ 
்வலிமிகுந்ததா்க இருக்்கலாம், ஆனால் அது சுதந்திைம் 
மற்றும் நி்வாைண உணர்ள்வ விட்டுச்சசல்கி�து. 
அதனால்தான், ்களடசி முயற்சியில், அபத்தத்தின் 
திறோயட்டர் விைக்தியின் ்கண்ணீளைத் தூண்டவில்ளல, 
ஆனால் விடுதளலயின் சிரிபளபத் தூண்டுகி�து. 

தி திறோயட்டர் ஆஃப தி அபசர்ட் இன் முதல் 
பதிபபில், பிசைஞ்சு தத்து்வஞானி ஆல்பர்ட் ்காம்யூவின் 
மித் ஆப சிசிபஸ் என்� ்கட்டுளைளய எஸ்லின் 
றோமற்றோ்காள் ்காட்டுகி�ார், அது மனித சூழ்நிளலளய 
வி்வரிக்்க “அபத்தம்” என்� ்வார்த்ளதளயப 
பயன்படுத்துகி�து: “ஒரு பிைபஞ்சத்தில் திடீசைன்று 
மாளய்கள் மற்றும் ச்வளிச்சத்தில், மனிதன் ஒரு 
அந்நியனா்க உணர்கி�ான். … மனிதனுக்கும் அ்வனது 
்வாழ்க்ள்கக்கும், நடி்கனுக்கும் அ்வனது சூழலுக்கும் 
இளடயிலான இந்த வி்வா்கைத்து, உண்ளமயிறோலறோய 
அபத்தத்தின் உணர்ள்வ உரு்வாக்குகி�து.” 

எஸ்லின் இயக்்கத்தின் நான்கு ்வளையறுக்கும் 
நாட்க ஆசிரியர்்களை சாமுறோ்வல் சபக்ச்கட், ஆர்தர் 
அடறோமாவ், யூஜின் ஐறோயாசனஸ்றோ்கா மற்றும் ஜீன் 
செசனட் என முன்ள்வக்கி�ார், றோமலும் அடுத்தடுத்த 
பதிபபு்களில் அ்வர் ஐந்தா்வது நாட்க ஆசிரியைான 
ஹறோைால்ட் பின்டளைச் றோசர்த்தார். எஸ்லின் மற்றும் 
பி� விமர்ச்கர்்கைால் இந்தக் குழுவுடன் சதாடர்புளடய 
மற்� எழுத்தாைர்்கள் டாம் ஸ்டாபபர்ட், ஃபிசைட்ரிக் 
டர்ைன்மாட், சபர்னாண்றோடா அர்ைபல், எட்்வர்ட் ஆல்பீ, 
றோபாரிஸ் வியன், மற்றும் ஜீன் ஆகிறோயார் அடங்கு்வர். 

சபரும்பாலான “அபத்தமான” நாட்கங்்களின் 
முள� றோசா்கம் என்� அடிபபளடயில் அளமந்தது. 
எண்ட்றோ்கமில் சநல் சசால்்வது றோபால், “மகிழ்ச்சிளய 
விட றோ்வடிக்ள்கயானது எதுவுமில்ளல... இது உலகின் 
மி்கவும் நள்கச்சுள்வயான விஷயம்”. எஸ்லின் வில்லியம் 
றோஷக்ஸ்பியளை “அபத்த நாட்கத்தின்” இந்த அம்சத்தில் 
சசல்்வாக்கு சசலுத்தினார். றோஷக்ஸ்பியரின் சசல்்வாக்கு 
றோநைடியா்க அறோயாசனஸ்றோ்காவின் றோமக்சபட் மற்றும் 
ஸ்டாபபார்டின் றோைாசன்க்ைான்ட்ஸ் மற்றும் கில்டன்ஸ்சடர்ன் 
ஆர் சடட் ஆகிய தளலபபு்களில் ஒபபுக் ச்காள்ைபபட்டது.. 
சபைரிக் டுைன்சமட் தனது “திறோயட்டரின் பிைச்சளன்கள்” 
என்� ்கட்டுளையில் கூறுகி�ார், “நள்கச்சுள்வ மட்டுறோம 
நமக்குப சபாருத்தமானது... ஆனால் தூய றோசா்கம் 
இல்லாவிட்டாலும் றோசா்கம் இன்னும் சாத்தியமாகும். 
நள்கச்சுள்வயிலிருந்து றோசா்கத்ளத நாம் அளடய முடியும். 
அளத நாம் ஒரு ்வடி்வமா்க ச்வளிபபடுத்தலாம். 
பயமுறுத்தும் தருணம்,என்பது திடீசைன்று தி�க்கும் 
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படுகுழி றோபான்�து; உண்ளமயில், றோஷக்ஸ்பியரின் பல 
றோசா்கங்்கள் ஏற்்கனறோ்வ உண்ளமயில் நள்கச்சுள்வ்கைா்க 
இருக்கின்�ன, அதில் றோசா்கம் எழுகி�து.” 

்கணிசமான அைவு றோசா்கத்துடன் அடுக்்கபபட்டிருந்தாலும், 
திறோயட்டர் ஆஃப தி அபசர்ட் மற்� சி�ந்த நள்கச்சுள்வ 
நடிபளப எதிசைாலிக்கி�து, எஸ்லின் ்கருத்துபபடி, 
Commedia dell’arte முதல் Vaudeville ்வளை இந்த 
அடிபபளடயில் அளமந்திருக்கி�து. இறோதறோபால், 
எஸ்லின் ஆைம்ப்கால திளைபபட நள்கச்சுள்வ நடி்கர்்கள் 
மற்றும் சார்லி சாபளின், கீஸ்றோடான் ்காபஸ் மற்றும் 
பஸ்டர் கீட்டன் றோபான்� இளச அைங்்கக் ்களலஞர்்களை 
றோநைடியான தாக்்கங்்கைா்கக் குறிபபிடுகி�ார். (ச்கட்டன் 
1965 இல் சபக்்கட்டின் திளைபபடத்திலும் நடித்தார்.).

நாட்கத்தின் றோசாதளன ்வடி்வமா்க, அபத்த 
நாட்க ஆசிரியர்்களின் பல திறோயட்டர்்கள் முந்ளதய 
்கண்டுபிடிபபாைர்்களிடமிருந்து ்கடன் ்வாங்கிய 
நுட்பங்்களைப பயன்படுத்துகின்�ன. லூயிஸ் ்கறோைால் 
அல்லது எட்்வர்ட் லியர் றோபான்� 19 ஆம் நூற்�ாண்டின் 
்கவிஞர்்கள், திறோயட்டர் ஆஃப தி அபஸ்ர்ட் சதாடர்பா்க 
அடிக்்கடி குறிபபிடபபடும் எழுத்தாைர்்கள் பின்்வருமாற்ய் 
; றோபாலந்து நாட்க ஆசிரியர் ஸ்சடயினிச்லா இக்னாசி 
விட்கிவிட்ஸ் ; ைஷ்யர்்கள் றோடனில் ்கார்ம்ஸ், நிறோ்காலாய் 
எர்ட்றோமன், மற்றும் பலர்; சபர்றோடால்ட் பசைக்ட்டின் 
சதாளலதூை நுட்பங்்கள் அ்வைது “எபிக் திறோயட்டரில் “;) 
மற்றும் “்கனவு நாட்கங்்கள்”ஆ்கஸ்ட் ஸ்ட்ரிண்ட்சபர்க் 
ஆகியள்வ முக்கியமானள்வ.

சபாது்வா்க றோமற்றோ்காள் ்காட்டபபடும் முன்றோனாடி்களில் 
ஒன்று லூய்கி பிைன்சடல்றோலா, குறிபபா்க ஆசிரியளைத் 
றோதடும் ஆறு எழுத்துக்்கள். சஹன்ரிக் இபசன் 
றோபான்� நாட்க ஆசிரியர்்களின் யதார்த்த்வாதத்தால் 
முன்னிறுத்தபபட்ட நான்்கா்வது சு்வளை வீழ்த்த 
விரும்பிய பிைன்சடல்றோலா மி்கவும் மதிக்்கபபடும் 
நாட்கப பரிறோசாதளனயாைர் ஆ்வார். WB ச்வார்தனின் 
கூற்றுபபடி, ஆறு ்கதாபாத்திைங்்கள் மற்றும் பி� 
பிைன்சடல்றோலா நாட்கங்்கள் “சமட்டா திறோயட்டர் - 
றோைால்பிறோைமிங், நாட்கங்்களுக்குள்-நாட்கங்்கள் மற்றும் 
றோமளட மற்றும் மாளயயின் ்வைம்பு்களின் சநகிழ்்வான 
உணர்ள்வப பயன்படுத்துகின்�ன” 

மற்ச�ாரு சசல்்வாக்கு மிக்்க நாட்க ஆசிரியைான 
குய்லூம் அபபல்லிறோனர், தி பிைஸ்ட்ஸ் ஆஃப 
ளடரிசியாஸ் “சர்ரியல்” என்று அளழக்்கபபட்ட முதல் 
பளடபபாகும்.

ஒரு முன்றோனாடியான ஆல்ஃபிைட் ொரி, அ்வைது உபு 
1890 ்களில் பாரிஸ் அ்வதூ�ா்க நடித்தார். அறோதறோபால், 
‘றோபடாபிசிக்ஸ் -”்கற்பளன தீர்வு்களின் அறிவியல்” 
முக்கியமான ஒரு ்கருத்தாகும்.முதலில் ொரியின் 
ச்கஸ்டஸ் மற்றும் ்கருத்து்கள் டு டாக்டூர் ஃபாஸ்ட்றோைால், 
படாபிசிசியன் (டாக்டர். ஃபாஸ்ட்றோைாலின் சுைண்டல்்கள் 

மற்றும் ்கருத்துக்்கள், றோபட்டாபிசிசியன்) ்வழங்்கபபட்ட 
்கருத்து, பல பிற்்கால அபத்த்வாதி்களுக்கு உத்றோ்வ்கம் 
அளித்தது, அ்வர்்களில் சிலர் ொரியின் நிளன்வா்க 
1948 இல் நிறு்வபபட்ட ்காறோலஜ் டி ‘படாபிசிக்கில் 
றோசர்ந்தனர் (அறோயாசனஸ்றோ்கா, அர்ைாபால் மற்றும் வியன் 
ஆகிறோயார் ்கல்லூரியின் டிைான்சசன்டண்ட் சாட்ைாப 
என்� பட்டத்ளத ்வழங்கினர்.). திஅன்றோடானின் அர்டாட் 
மற்றும் றோைாெர் விட்ைாக் ஆகிறோயாைால் நிறு்வபபட்ட 
திறோயட்டர் ஆல்ஃபிைட் ொரி, அறோயாசனஸ்றோ்கா மற்றும் 
அடறோமாவ் ஆகிறோயாரின் நாட்கங்்கள் உட்பட பல 
அபத்த நாட்கங்்களை ள்வத்திருந்தது. 

அர்டாட்டின் “திறோயட்டர் ஆஃப க்ரூல்டி” (திறோயட்டர் 
அண்ட் இட்ஸ் டபுள் இல் ்வழங்்கபபட்டது) ஒரு 
முக்கியமான தத்து்வ நூல். ஆர்டாட், நாட்கத்தின் 
இலக்கியத்ளத நம்பியிருபபது றோபாதுமானதா்க இல்ளல 
என்றும், நாட்கத்தின் உண்ளமயான சக்தி அதன் 
உள்ளுறுபபுத் தாக்்கத்தில் இருபபதா்கவும் கூறினார். 
அர்டாட் ஒரு சர்ரியலிஸ்ட், றோமலும் சர்ரியலிஸ்ட் 
குழுவின் பல உறுபபினர்்கள் அபத்த்வாதி்கள் மீது 
குறிபபிடத்தக்்க தாக்்கத்ளத ஏற்படுத்தினர். 

அபத்த்வாதம் சர்ரியலிசத்தின் முன்றோனாடியான 
தாடாயிசத்துடன் அடிக்்கடி ஒபபிடபபடுகி�து 
(உதாைணமா்க, டிரிஸ்டன் ஸைாைாவின் தாதாயிஸ்ட் 
நாட்கங்்கள் சூரிச்சில் உள்ை ்காபறோை ்வால்றோடரில் 
நி்கழ்த்தபபட்டது). பல அபத்த்வாதி்கள் தாதா்வாதி்கள் 
மற்றும் சர்ரியலிஸ்டு்களுடன் றோநைடி சதாடர்பு 
ச்காண்டிருந்தனர். அறோயாசனஸ்றோ்கா, அடறோமாவ், 
மற்றும் அைாபல் ஆகிறோயார் சர்ரியலிஸ்டு்களுடன் 
நட்பு ச்காண்டிருந்தனர், அபறோபாது பாரிஸில் 
்வாழ்ந்துச்காண்டிருந்த பால் எலு்வர்ட் மற்றும் 
சர்ரியலிசத்தின் நிறு்வனர் ஆண்ட்றோை பிசைட்டன் 
மற்றும் சபக்ச்கட் பிசைட்டன் மற்றும் பி�ரின் பல 
சர்ரியலிஸ்ட் ்கவிளத்கள் பிசைஞ்சு சமாழியிலிருந்து 
ஆங்கிலத்தில் சமாழிசபயர்த்தனர்.

பாரிஸில் இருத்தலியலின் தத்து்வப றோபச்சாைர், 
ஜீன்-பால் சார்த்தரின் சம்காலத்த்வர்்கள், உண்ளமயில் 
சார்த்தரின் சசாந்த இருத்தலியல் தத்து்வத்திற்கு 
உறுதியளித்தனர், இது பீயிங் அண்ட் நத்திங்னஸில் 
ச்வளிபபடுத்தபபட்டது, றோமலும் பல அபத்த்வாதி்கள் 
அ்வருடன் சிக்்கலான உ�ள்வக் ச்காண்டிருந்தனர். 
சாத்த்தர் செனட்டின் நாட்கங்்களைப பாைாட்டினார், 
செனட்ளடப சபாறுத்த்வளை, “நல்லது ஒரு மாளய 
மட்டுறோம. தீளம என்பது நன்ளமயின் இடிபாடு்களின் 
மீது எழும் ஒன்றும் இல்ளல” என்று கூறினார்.

அறோயாசனஸ்றோ்கா, சார்த்தளை ்கடுளமயா்க ச்வறுத்தார். 
சார்த்தர் ்கம்யூனிசத்ளத ஆதரிபபதா்க அறோயாசனஸ்றோ்கா 
குற்�ம் சாட்டினார், ஆனால் ்கம்யூனிஸ்டு்கள் சசய்த 
அட்டூழியங்்களை பு�க்்கணித்தார்; அ்வர் ்காண்டாமிரு்கத்ளத 
்கண்மூடித்தனமான இணக்்கத்தின் விமர்சனமா்க 
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எழுதினார், அது நாசிசமா்க இருந்தாலும் அல்லது 
்கம்யூனிசமா்க இருந்தாலும் சரி; நாட்கத்தின் முடிவில், 
ஒரு மனிதன் ்காண்டாமிரு்கமா்க மாறு்வளத எதிர்த்தார். 
சார்த்தர் ்காண்டாமிரு்கத்ளத விமர்சித்தார் : “எதற்்கா்க 
ஒரு மனிதன் எதிர்க்கி�ான்? குள�ந்த பட்சம் ஏன் 
என்பளத நாம் ்கற்றுக் ச்காள்ைலாம், ஆனால் இல்ளல, 
நாம் அளதக் கூட ்கற்றுக்ச்காள்ைவில்ளல. அ்வர் 
இருபபதால் அ்வர் எதிர்க்கி�ார்”. சார்த்தரின் விமர்சனம் 
அபத்தத்தின் திறோயட்டருக்கும் இருத்தலியல்்வாதத்திற்கும் 
இளடறோய உள்ை முதன்ளம றோ்வறுபாட்ளட 
எடுத்துக்்காட்டுகி�து: அபத்தத்தின் திறோயட்டர் ஒரு 
தீர்ள்வப பரிந்துளைக்்காமல் மனிதனின் றோதால்விளயக் 
்காட்டுகி�து.1966 இன் றோநர்்காணலில், கிைாட் றோபான்ஃபய் 
அபத்த்வாதி்களை சார்த்தர் மற்றும் ்காம்யூவுடன் 
ஒபபிட்டு, அறோயாசனஸ்றோ்காவிடம் கூறினார், “சபக்ச்கட், 
ஆடறோமாவ் மற்றும் நீங்்களும் தத்து்வ சிந்தளன்கள் 
அல்லது பாைம்பரிய ஆதாைங்்களுக்குத் திரும்பு்வது, 
முதல் அனுப்வம் மற்றும் புதியளதக் ்கண்டுபிடிக்கும் 
விருபபத்ளத விட குள�்வா்கறோ்வ சதாடங்கியதா்க எனக்குத் 
றோதான்றுகி�து. இந்த அனுப்வத்ளத அதன் அளனத்து 
கூர்ளமயிலும் அதன் உடனடித் தன்ளமயிலும் ்வழங்்க 
உங்்களுக்கு உதவும் நாட்க ச்வளிபபாடு. சார்த்தரும் 
்காம்யூவும் இந்த ்கருபசபாருள்்களை சிந்தித்துப 
பார்த்தால், நீங்்கள் அ்வற்ள� மி்க முக்கியமான சம்கால 
பாணியில் ச்வளிபபடுத்தினீர்்கள்”. அறோயாசனஸ்றோ்கா 
பதிலளித்தார், “இந்த எழுத்தாைர்்கள் - தீவிைமான்வர்்கள் 
மற்றும் முக்கியமான்வர்்கள் - அபத்தத்ளதப பற்றி 
றோபசுகி�ார்்கள் என்று நான் உணர்கிறோ�ன். ஆனால் 

அ்வர்்கள் உண்ளமயில் இந்த 
்கருபசபாருள்்களை ்வாழ்ந்ததில்ளல, 
அ்வர்்கள் தங்்களுக்குள் கிட்டத்தட்ட 
பகுத்தறி்வற்�, உள்ளுறுபபு 
்வழியில் உணைவில்ளல, இள்வ 
அளனத்தும் அ்வர்்களின் சமாழியில் 
ஆழமா்க சபாறிக்்கபபடவில்ளல. 
அ்வர்்களுடன் அது இன்னும் 
சசால்லாட்சி, றோபச்சுத்தி�ன் 
ஆகிய்வற்றில் இணக்்கமா்க 
இருந்தது. ஆடறோமாவ் மற்றும் 
சபக்ச்கட்டுடன் இது மி்கவும் 
நிர்்வாண உண்ளமயாகும், இது 
சமாழியின் ச்வளிபபளடயான 
இடபசபய ர் ச் சி  மூலம் 
ச்வளிபபடுத்தபபடுகி�து”.

இலக்கியத்தின் சசயல்பாடு 
பற்றிய சார்த்தரின் ்கருத்துக்்களுடன் 
ஒபபிடுள்கயில், சாமுறோ்வல் 
சபக்ச்கட்டின் முதன்ளமயான 
்க்வனம் “அபத்தத்ளத” மனிதன் 
்கடக்்கத் த்வறியது - அல்லது 
்வாழ்க்ள்கயின் மறுநி்கழ்வு எது்வா்க 

இருந்தாலும் அதன் இறுதி முடிவு ஒறோை மாதிரியா்க 
இருக்கும். அதா்வது அர்த்தமற்�து - றோடம்ன்ட் டு ஃறோபமில் 
றோெம்ஸ் றோநால்சன் சசால்்வது றோபால், சபக்்கட்டின் பணி, 
“்வறுளம, றோதால்வி, நாடு்கடத்துதல் மற்றும் இழபபு - 
அ்வர் சசான்னது றோபால், மனிதளன ‘அறிந்த்வர்’ மற்றும் 
‘முடியாது’ என ்க்வனம் சசலுத்துகி�து. “சார்த்தரின் 
சலஸ் சடம்பஸ் மாடர்சனஸ் இதழில் அ்வைது 
்களத்களில் ஒன்ள� ச்வளியிட்டதில் ஏற்பட்ட த்வறு 
்காைணமா்க சார்த்தருடன் சபக்ச்கட்டின் சசாந்த உ�வு 
சிக்்கலா்க இருந்தது. அ்வர் குமட்டளல விரும்பினாலும் 
சபக்ச்கட் கூறினார், அ்வர் சபாது்வா்க சார்த்தர் மற்றும் 
சஹய்றோடக்்கரின் எழுத்து நளட “மி்கவும் தத்து்வம்” 
என்று ்கண்டறிந்தார் றோமலும் அ்வர் தன்ளன “ஒரு 
தத்து்வஞானி அல்ல” என்று ்கருதினார். 

“அபத்தம்” அல்லது “புதிய திறோயட்டர்” இயக்்கம் 
முதலில் பாரிஸ்-அடிபபளடயிலான (மற்றும் ஒரு ளைவ் 
ச்கௌச்) அ்வாண்ட்-்கார்ட் நி்கழ்வு ்காலாண்டு லத்தீன் 
சமாழியில் உள்ை மி்கச் சிறிய திளையைங்கு்களுடன் 
இளணக்்கபபட்டது. ஜீன் செசனட், ஜீன் டார்டியூ, 
மற்றும் றோபாரிஸ் வியன்., றோபான்� சில அபத்த்வாதி்கள் 
பிைான்சில் பி�ந்த்வர்்கள். பல அபத்த்வாதி்கள் 
பி� இடங்்களில் பி�ந்த்வர்்கள் ஆனால் பிைான்சில் 
்வாழ்ந்த்வர்்கள், அடிக்்கடி பிசைஞ்சு சமாழியில் 
எழுதுகி�ார்்கள்: அயர்லாந்திலிருந்து சாமுறோ்வல் சபக்ச்கட் 
; ருறோமனியாவிலிருந்து யூஜின் அறோயாசனஸ்றோ்கா ; ஆர்தர் 
அடறோமாவ் ைஷ்யாள்வச் றோசர்ந்த்வர்; அசலொன்ட்றோைா 
றோொறோடாறோைாவ்ஸ்கி சிலியிலிருந்தும், சபர்னாண்றோடா 
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அைாபல் ஸ்சபயினிலிருந்தும் பணியாற்றினார்்கள். 
அபத்த்வாதி்களின் சசல்்வாக்கு ்வைர்ந்தவுடன், அ்வற்றின் 
பாணி மற்� நாடு்களுக்கும் பைவியது-பாரிஸில் உள்ை 
அபத்த்வாதி்கைால் றோநைடியா்க பாதிக்்கபபட்ட நாட்க 
ஆசிரியர்்கள் அல்லது விமர்ச்கர்்கைால் அபசர்டிஸ்ட் 
என்று சபயரிடபபட்ட நாட்க ஆசிரியர்்கள் இருந்தனர். 
இங்கிலாந்தில், ஹறோைால்ட் பின்டர், ஸ்டாபபர்ட், 
சிம்பசன், றோெம்ஸ் சாண்டர்ஸ், மற்றும் றோடவிட் 
றோ்கம்படன் ஆகிறோயார் திறோயட்டர் ஆஃப தி அபசர்ட் 
பயிற்சியாைர்்கைா்க எஸ்லின் ்கருதிய்வர்்களில் சிலர் 
அடங்கு்வர் ; அசமரிக்்காவில், எட்்வர்ட் ஆல்பீ, சாம் 
சஷபபர்ட், [ொக் ச்கல்பர், மற்றும் ொன் குறோ்வர் ; 
றோபாலந்தில், Tadeusz Różewicz ; Mroek, Tadeusz 
Kantor ; Dino Buzzati ; மற்றும் செர்மனியில், 
பீட்டர் ச்வயிஸ், ஹில்சடசஷய்மர், குண்டர் கிைாஸ் 
இந்தியாவில், றோமாஹித் சட்றோடாபாத்யாய் மற்றும் 
மறோ்கஷ் எல்குஞ்ச்்வார் இரு்வரும் என்றும் முத்திளை 
குத்தபபட்டுள்ைனர். மற்� சர்்வறோதச அபத்த்வாத நாட்க 
ஆசிரியர்்களில் எகிபளதச் றோசர்ந்த தவ்பிக் எல்-ஹக்கீம் 
அடங்கு்வர் இஸ்றோைளலச் றோசர்ந்த ஹறோனாச் சலவின் ; 
மிகு்வல் மிஹுைா றோபார்ச்சு்கலில் இருந்து றோொஸ் டி 
அல்மடா சநக்றோைறோைாஸ் ; மிள்கல் றோ்வாறோலாறோ்காவ் 
றோசர்ந்த்வர்; பல்றோ்கரியாள்வச் றோசர்ந்த றோயார்டன் 
ைாடிச்றோ்காவ் ; நாட்க ஆசிரியர் மற்றும் முன்னாள் 
சசக் ெனாதிபதி ்வக்லாவ் றோஹ்வல் ஆகிறோயார்்கள் 
அபத்த நாட்கத்தில் முன்னணி ஆசிரியர்்கைா்க தி்கழ்ந்து 
்வருகி�ார்்கள்.

அபத்த நாட்கத்தின் உல்கப பு்கழ்சபற்� முக்கிய 
பளடபபு்கைா்க இன்றும் மக்்கள் மத்தியில் பு்கழபபடுகின்� 
பல்றோ்வறு நாட்கங்்கள் இருக்கின்�ன.

• ஜீன் செசனட்டின் தி சமய்ட்ஸ் (சலஸ் றோபான்ஸ்) 
1947 இல் திளையிடபபட்டது. 

• யூஜின் அறோயாசனஸ்றோ்காவின் தி பால்ட் றோசாபைாறோனா 
(லா ்கான்டாட்ளைஸ் சாவ்) முதன்முதலில் றோம 11, 
1950 அன்று திறோயட்றோை சடஸ் றோநாக்டாம்புல்ஸில் 
நி்கழ்த்தபபட்டது. அறோயாசனஸ்றோ்கா 1951 இல் தி 
சலசன் (லா லிறோயான்) மற்றும் 1952 இல் தி றோசர்ஸ் 
(சலஸ் சாய்சஸ்) ஆகிய்வற்ள�ப பின்பற்றினார். 

• சாமுறோ்வல் சபக்ச்கட்டின் ச்வயிட்டிங் ஃபார் 
றோ்காறோடாட் முதன்முதலில் 5 ென்வரி 1953 அன்று 
திறோயட்டர் டி பாபிறோலானில் நி்கழ்த்தபபட்டது 

• 1957 இல், செசனட்டின் தி பால்்கனி (லு பால்்கன்) 
லண்டனில் ஆர்ட்ஸ் திறோயட்டரில் தயாரிக்்கபபட்டது.

• அந்த றோம மாதம், ஹறோைால்ட் பின்டரின் தி ரூம் 
பிரிஸ்டல் பல்்களலக்்கழ்கத்தில் உள்ை நாட்க 
ஸ்டுடிறோயாவில் ்வழங்்கபபட்டது. பின்டரின் தி பர்த்றோட 
பார்ட்டி 1958 இல் ச்வஸ்ட் எண்டில் திளையிடபபட்டது.

• எட்்வர்ட் ஆல்பீயின் தி ெூ ஸ்றோடாரி 1959 இல் 
ச்வர்க்ஸ்டாட் ஷில்லர் திறோயட்டரில் றோமற்கு 
சபர்லினில் திளையிடபபட்டது.

• அக்றோடாபர் 28, 1959 இல், சபக்ச்கட்டின் க்ைாபபின் 
லாஸ்ட் றோடப லண்டனில் உள்ை ைாயல் றோ்கார்ட் 
திறோயட்டரில் முதன்முதலில் நி்கழ்த்தபபட்டது.
ஃசபர்னாண்றோடா அர்ைாபலின் பிக்னிக் ஆன் தி 
றோபார்க்்கைம் (பிக்-னிக் என் றோ்கம்சபயின்) 1958 
இல் ச்வளி்வந்தது 

• செசனட்டின் தி பிைாக்ஸ் (சலஸ் சநக்சைஸ்) அந்த 
ஆண்டு ச்வளியிடபபட்டது, ஆனால் முதலில் 28 
அக்றோடாபர் 1959 அன்று பாரிஸில் உள்ை திறோயட்டர் 
டி லுட்றோடஸில் நி்கழ்த்தபபட்டது.

• 1959 ஆம் ஆண்டு ென்வரி 1960 இல் ஓடியனில் 
பாரிஸில் திளையிடபபட்ட அறோயாசனஸ்றோ்காவின் 
்காண்டாமிரு்கம் நிள�்வளடந்தது. 

• சபக்ச்கட்டின் றோஹபபி றோடஸ் முதலில் நியூயார்க்கில் 
உள்ை சசர்ரி றோலன் திறோயட்டரில் 17 சசபடம்பர் 
1961 அன்று நி்கழ்த்தபபட்டது.

• Albee’s Who’s Freaid of Virginia Wolf? அடுத்த 
ஆண்டு அக்றோடாபர் 13 அன்று நியூயார்க்கில் 
திளையிடபபட்டது.

• Pinter’s The Homecoming ெூன் 1965 இல் லண்டனில் 
Aldwych திளையைங்கில் திளையிடபபட்டது. 

• பீட்டர் ச்வயிஸின் மைாட்/றோசட் (ஜீன்-பால் மைாட்டின் 
துன்புறுத்தல் மற்றும் படுச்காளல, மார்கிஸ் டி 
றோசட் இயக்்கத்தில் சசைண்டன் பு்கலிடக் ள்கதி்கைால் 
நி்கழ்த்தபபட்டது) முதலில் றோமற்கு சபர்லினில் 
1964 இல் மற்றும் ஒரு ்வருடம் ்கழித்து நியூயார்க் 
ந்கைத்தில் நி்கழ்த்தபபட்டது.. 

• டாம் ஸ்டாபபர்டின் றோைாசன்க்ைான்ட்ஸ் & 
கில்டன்ஸ்டர்ன் ஆர் சடட் 1966 இல் எடின்பர்க் 
ஃசபஸ்டி்வல் ஃபரிஞ்சில் திளையிடபபட்டது.

• Arrabal’s Automobile Graveyard (Le Cimetière des 
voitures) முதன்முதலில் 1966 இல் நி்கழ்த்தபபட்டது. 

சலபனான் எழுத்தாைர் Issam Mahfouz இன் 
தி டிக்றோடட்டர் நாட்கம் 1969 இல் சபய்ரூட்டில் 
திளையிடபபட்டது 1989 ச்வல்ச்வட் புைட்சிக்குப 
பி�கு சசக்றோ்காஸ்றோலா்வாக்கியாவின் ெனாதிபதியான, 
அபறோபாது சிள�யில் அளடக்்கபபட்டிருந்த சசக் 
அதிருபதி நாட்க ஆசிரியர் ்வாக்லாவ் றோஹ்வலுக்கு 
அர்பபணிக்்கபபட்ட சபக்்கட்டின் றோபைழிவு, ெூளல 
21, 1982 அன்று அவிக்னான் விழாவில் முதன்முதலில் 
நி்கழ்த்தபபட்டது. திளைபபடத்தின் பதிபபு. திளைபபடம், 
2001) றோடவிட் மாசமட் இயக்கியது மற்றும் ஹறோைால்ட் 
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பின்டர், சர் ொன் கீல்குட் மற்றும் சைசபக்்கா பிட்ஜியன் 
ஆகிறோயாைால் நி்கழ்த்தபபட்டது.

இந்தக் குழுவில் உள்ை நாட்கங்்கள் அபத்தமானள்வ, 
அள்வ தர்க்்கரீதியான சசயல்்கள், யதார்த்தமான 
நி்கழ்வு்கள் அல்லது பாைம்பரிய குணநலன் ்வைர்ச்சியில் 
்க்வனம் சசலுத்து்வதில்ளல; அதற்கு பதிலா்க, எந்த 
ஒரு நி்கழ்வுக்கு உட்பட்டு, எவ்்வைவு தர்க்்கமற்�தா்க 
இருந்தாலும், புரிந்துச்காள்ை முடியாத உலகில் 
சிக்கிக்ச்காண்ட மனிதர்்கள் மீது ்க்வனம் சசலுத்துகி�ார்்கள். 
புரிந்துச்காள்ை முடியாத ்கருபசபாருள் அர்த்தமுள்ை 
மனித சதாடர்பு்களை உரு்வாக்கு்வதற்கு சமாழியின் 
றோபாதாளமயுடன் இளணக்்கபபட்டுள்ைது. மார்ட்டின் 
எஸ்லினின் கூற்றுபபடி, அபத்த்வாதம் என்பது 
“இலட்சியங்்கள், தூய்ளம மற்றும் றோநாக்்கத்தின் 
தவிர்க்்க முடியாத மதிபபிழபபு ஆகும்.” அபத்த்வாத 
நாட்கம் அதன் பார்ள்வயாைளை “தனது சசாந்த 
முடிவு்களை ்வளையவும், தனது சசாந்த த்வறு்களைச் 
சசய்யவும்” றோ்கட்கி�து. திறோயட்டர் ஆஃப தி அபஸைர்ட் 
முட்டாள்தனமா்கப பார்க்்கபபட்டாலும், அ்வர்்கள் ஏதா்வது 
சசால்ல றோ்வண்டும் மற்றும் புரிந்து ச்காள்ை முடியும்”.
எஸ்லின் அபத்தத்தின் அ்கைாதி ்வளையள�க்கும் (இளச 
அர்த்தத்தில் “இளசயில் ஒத்துபறோபா்கவில்ளல”) மற்றும் 
அபத்தத்ளதப பற்றிய நாட்கத்தின் புரிதலுக்கும் இளடறோய 
ஒரு றோ்வறுபாட்ளடக் ்காட்டுகி�ார்: “அபத்தம் என்பது 
றோநாக்்கம் இல்லாதது...றோ்வர்்கள், அ்வருளடய மதம், 
மறோனாதத்து்வம் மற்றும் ஆழ்நிளல ஆகிய்வற்றிலிருந்து 
துண்டிக்்கபபட்டது., மனிதன் சதாளலந்துவிட்டான்; 
அ்வனது சசயல்்கள் அளனத்தும் அர்த்தமற்�ள்வ, 
அபத்தமான, பயனற்�ள்வ ஆகும்.” 

 றோமலும் சபசைங்்கரின் தர்க்்கரீதியான ்வாதங்்கள் 
ச்காளலயாளிளய ச்காளல சசய்்வது த்வறு என்று 
நம்ப ள்வக்்கத் த்வறிவிடுகின்�ன. ்காண்டாமிரு்கத்தில், 
சபசைங்்கர் மட்டுறோம பூமியில் ்காண்டாமிரு்கமா்க 
மா�ாத ஒறோை மனிதனா்க இருக்கி�ார், றோமலும் 
இணங்்க றோ்வண்டுமா இல்ளலயா என்பளத தீர்மானிக்்க 
றோ்வண்டும். ்கதாபபாத்திைங்்கள் ஒரு ்வழக்்கத்தில் 
சிக்கியிருபபளதக் ்காணலாம், அல்லது ஒரு ்களதயில் 
சிக்கிய ஒரு சமட்டாஃபிக்ஷனல் ்கர்்வத்தில்; டாம் 
ஸ்டாபபர்டின் றோைாசன்க்ைான்ட்ஸ் & கில்சடன்ஸ்சடர்ன் 
ஆர் சடட் இல் உள்ை தளலபபுக் ்கதாபாத்திைங்்கள் 
முக்கியமானச்வௌ, எடுத்துக்்காட்டா்க, ஒரு ்களதயில் 
(றோஹம்சலட்) தங்்களைக் ்காணலாம், அதில் முடிவு 
ஏற்்கனறோ்வ எழுதபபட்டுள்ைது. 

பல அபத்த்வாத நாட்கங்்களின் ்களதக்்கைம் 
ஒன்றுக்ச்கான்று சார்ந்த றோொடி்களில் பாத்திைங்்களைக் 
ச்காண்டுள்ைது, சபாது்வா்க இைண்டு ஆண் அல்லது ஒரு 
ஆண் மற்றும் ஒரு சபண் அதில் இருபபார்்கள். சில 
சபக்ச்கட் அறிஞர்்கள் இளத “சூறோடா்கபபிள்” என்று 
அளழக்கின்�னர். ்கதாபாத்திைங்்களும் ஏ�க்குள�ய சமமா்க 

இருக்்கலாம் அல்லது ஒன்றுக்ச்கான்று ்வருந்தத்தக்்க 
ஒன்றுக்ச்கான்று சார்ந்து இருக்்கலாம் (Wladimir and 
Estragon in Waiting for Godot அல்லது Rosencrantz & 
Guildenstern Are Dead இல் உள்ை இைண்டு முக்கிய 
்கதாபாத்திைங்்கள்); பாத்திைம் சதளி்வா்க ஆதிக்்கம் 
சசலுத்தலாம் மற்றும் சசயலற்� பாத்திைத்ளத சித்திை்வளத 
சசய்யலாம் (ச்வயிட்டிங் ஃபார் றோ்காடாட்டில் றோபாறோஸைா 
மற்றும் லக்கி அல்லது எண்ட்றோ்கமில் ஹாம் மற்றும் 
க்றோைாவ் றோபான்�ள்வ); ்கதாபாத்திைங்்களின் உ�வு 
நாட்கம் முழு்வதும் வியத்தகு முள�யில் மா�லாம் 
(அறோயாசனஸ்றோ்காவின் தி சலசன் அல்லது ஆல்பீயின் 
பல நாட்கங்்களில், தி ெூ ஸ்றோடாரி என்� நாட்கத்ளத 
உதாைணமா்க சசால்லலாம்).

முட்டாள்தனமான சமாழிக்கு சபயர் சபற்றிருந்தாலும், 
அபத்த்வாத நாட்கங்்களில் உள்ை சபரும்பாலான 
உளையாடல்்கள் இயல்பானள்வ. ்கதாபாத்திைங்்கள் 
முட்டாள்தனமான சமாழி அல்லது க்ளிறோஷக்்களை நாடும் 
தருணங்்கள் உள்ைன - சசாற்்கள் அ்வற்றின் குறியீடான 
சசயல்பாட்ளட இழந்துவிட்டதா்கத் றோதான்றும்றோபாது,   
இதனால் ்கதாபாத்திைங்்களுக்கு இளடறோய த்வ�ான 
புரிதளல உரு்வாக்குகி�து - அபத்தத்தின் திறோயட்டளை 
தனித்து்வமாக்குகி�து. சமாழி அடிக்்கடி ஒரு குறிபபிட்ட 
ஒலிபபு, தாை, ஏ�க்குள�ய இளசத் தைத்ளதப 
சபறுகி�து, இது பைந்த அைவிலான நள்கச்சுள்வயான 
விளையாட்டுத்தன்ளமளயத் தி�க்கி�து. ஜீன் டார்டியூ, 
குறும்படங்்களின் சதாடரில், திறோயட்டர் டி சாம்பறோை, 
ஒரு்வர் இளசளய ஒழுங்குபடுத்தும் ்வள்கயில் 
சமாழிளய ஏற்பாடு சசய்தார். அபத்தமான சமாழி 
என்பது அர்த்தமற்� கிளிறோஷக்்கள் முதல் ்வாட்வில்லி 
பாணி ்வார்த்ளத விளையாட்டு ்வளை அர்த்தமற்� 
முட்டாள்தனம் ்வளை இருக்கும். பால்ட் றோசாபைாறோனா 
ஒரு சமாழி புத்த்கத்தால் ஈர்க்்கபபட்டது, அதில் 
பாத்திைங்்கள் ச்வற்று க்ளிறோஷக்்களை பரிமாறிக்ச்காள்ளும், 
அது இறுதியில் உண்ளமயான சதாடர்பு அல்லது 
உண்ளமயான இளணபபுக்கு சமமா்காது. தி பால்ட் 
றோசாபைாறோனாவில் உள்ை ்கதாபாத்திைங்்கள் —பல 
அபத்த்வாதக் ்கதாபாத்திைங்்களைப றோபாலறோ்வ —
உண்ளமயில் ்கணிசமான எளதயும் சதரிவிக்்காமறோலா 
அல்லது மனிதத் சதாடர்ளப ஏற்படுத்தாமறோலா 
்வழக்்கமான உளையாடல்்கள் நிள�ந்த க்ளிறோஷக்்களைக் 
்கடந்து சசல்கின்�ன. சந்தர்பபங்்களில், உளையாடல் 
றோநாக்்கத்துடன் நீள்்வட்டமா்க இருக்கும்; அபசர்டிஸ்ட் 
திறோயட்டரின் சமாழி, றோமளடயின் உறுதியான மற்றும் 
பு�நிளலப படங்்களின் ்கவிளத்களுக்கு இைண்டாம் 
நிளல ஆகி�து. சபக்ச்கட்டின் பல நாட்கங்்கள் 
றோ்வளலநிறுத்தம் சசய்யும் அட்ட்வளணக்்கா்க சமாழிளய 
மதிபபிழக்்கச் சசய்கின்�ன. ஹறோைால்ட் பின்டர்—அ்வைது 
“பின்டர் இளடநிறுத்தத்திற்கு” பிைபலமான்வர்-மி்கவும் 
நுட்பமான நீள்்வட்ட உளையாடளல முன்ள்வக்கி�ார்; 
சபரும்பாலும் எழுத்துக்்கள் குறிபபிட றோ்வண்டிய 
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முதன்ளமயான விஷயங்்கள் நீள்்வட்டம் அல்லது 
றோ்காடு்கைால் மாற்�பபடுகின்�ன. தி றோ்கர்றோடக்்கரில் 
ஆஸ்டன் மற்றும் றோடவிஸ் இளடறோய பின்்வரும் 
பரிமாற்�ம் பின்டரின் சபாது்வானது:

ஆஸ்ைன் : அதி்கமா்கறோ்வா அல்லது குள�்வா்கறோ்வா 
சரியா்க நீங்்கள்...

டைவிஸ் : அவ்்வைவுதான்... அளதத்தான் நான் 
சபறுகிறோ�ன்... அதா்வது, என்ன ்வள்கயான றோ்வளல்கள்... 
(இளடநிறுத்தம்.)

ஆஸ்ைன் : சரி, படிக்்கட்டு்கள்... மற்றும் மணி்கள்... 
றோபான்� விஷயங்்கள் உள்ைன.

டைவிஸ் : ஆனால் அது ஒரு விஷயமா்க இருக்கும்... 
இல்ளலயா... அது ஒரு துளடபபத்தின் விஷயமா்க 
இருக்கும்... இல்ளலயா?

அபத்த்வாத நாட்கத்தின் சபரும்பாலான 
உளையாடல்்கள் (குறிபபா்க சபக்்கட்டின் மற்றும் 
ஆல்பீயின் நாட்கங்்களில், உதாைணமா்க) இது றோபான்� 
தவிர்க்கும் தன்ளமளயயும், சதாடர்ளப ஏற்படுத்த 
இயலாளமளயயும் பிைதிபலிக்கி�து. ச்வளிபபளடயா்க 
முட்டாள்தனமான சமாழி றோதான்றும் றோபாது,   அது 
இந்த துண்டிபளப நிரூபிக்கி�து. ்காமிக் விளைவுக்்கா்க 
இளதப பயன்படுத்தலாம், றோ்காடாட்டில் லக்கியின் 
நீண்ட உளையில் றோபாறோஸைா கூறும் றோபாது,   லக்கி 
“சிந்திக்கும்” தி�ளமளய ச்வளிபபடுத்துகி�ார், மற்� 
்கதாபாத்திைங்்கள் நள்கச்சுள்வயா்க அ்வளைத் தடுக்்க 
முயற்சிக்கின்�ன:

அதிர்ஷ்டம். சதய்வீ்க அபாத்தியா சதய்வீ்க 
அத்தாம்பியாவின் சதய்வீ்க அபாசியாவின் உயைத்தில் 
இருந்து சில விதிவிலக்கு்களுடன் நம்ளம மி்கவும் 
றோநசிக்கும் ஆனால் றோநைம் சதரியாத ்காைணங்்களுக்்கா்க 
நீட்டிக்்காமல் ச்வள்ளை தாடி கு்வாக்கு்வாக்்வாவுடன் 
ஒரு தனிபபட்ட ்கடவுள் கு்வாகு்வா்வாவின் 
பஞ்சர் மற்றும் ்வாட்றோமனின் சபாதுப பணி்களில் 
கூ�பபட்டுள்ைது. சதரியாத ்காைணங்்களுக்்கா்க, ஆனால் 
்காலம் சசால்லும் றோ்வதளனயில் மூழ்கிய்வர்்களுடன் 
சதய்வீ்க மிைாண்டாள்வப றோபால சசால்லுங்்கள் மற்றும் 
துன்பபபடுகி�ார்... 

பின்டரின் தி பர்த்றோட பார்ட்டியில் றோ்கால்ட்பர்க் 
மற்றும் சமக்்கான் ஸ்டான்லிளய முட்டாள்தனமான 
றோ்கள்வி்கள் மற்றும் சீக்விடர்்கள் அல்லாத சித்திை்வளத்கள் 
சசய்்வது றோபால், முட்டாள்தனமும் த்வ�ா்கப 
பயன்படுத்தபபடலாம் :

ட்கபால்ட்பர்க் : ளபொமாக்்களுக்கு நீங்்கள் எளதப 
பயன்படுத்துகிறீர்்கள்?

ஸ்ைபான்லி. ஒன்றுமில்ளல.

ட்கபால்ட்பர்க். நீங்்கள் பி�ந்த தாளை அழித்து 
விடுகிறீர்்கள்.

MCCANN : அல்பிசென்சசனிஸ்ட் மதங்்களுக்கு 
எதிைான ச்காள்ள்க பற்றி என்ன சசால்கிறீர்?

ட்கபால்ட்பர்க் : சமல்றோபார்னில் விக்ச்கட்டுக்கு 
தண்ணீர் ஊற்றியது யார்?

MCCANN : ஆசீர்்வதிக்்கபபட்ட ஆலி்வர் பிைங்ச்கட் 
பற்றி என்ன சசால்கிறீர்?

ட்கபால்ட்பர்க் : ச்வபர் றோபசுங்்கள். றோ்காழி ஏன் 
சாளலளயக் ்கடந்ததா? 

றோமறோல உள்ை எடுத்துக்்காட்டு்களைப றோபாலறோ்வ, 
அறிவியலின் நிர்ணயம் மற்றும் உண்ளமயின் அறி்வாற்�ல் 
ஆகிய்வற்ள� றோ்கள்விக்குள்ைாக்கும்றோபாது அல்லது 
றோ்கலி சசய்யும் றோபாது,   அபத்த்வாத நாட்கங்்களில் 
முட்டாள்தனம் சமாழியின் ்வைம்பு்களை நிரூபிக்்க 
பயன்படுத்தபபடுகி�து அறோயானஸ்றோ்காவின் சலசன் 
நாட்கத்தில் ஒரு றோபைாசிரியர் தனது முட்டாள்தனமான 
சமாழியியல் பாடத்ளதப புரிந்துச்காள்ை ஒரு மாண்வளன 
்கட்டாயபபடுத்த முயற்சிக்கி�ார்:

றோபைாசிரியர். … ஸ்பானிஷ் சமாழியில்: என் 
பாட்டியின் றோைாொக்்கள் ஆசியாள்வச் றோசர்ந்த என் 
தாத்தாள்வப றோபாலறோ்வ மஞ்சள் நி�த்தில் இருக்கும்; 
லத்தீன் சமாழியில்: என் பாட்டியின் றோைாொக்்கள் 
ஆசியாள்வச் றோசர்ந்த என் தாத்தாள்வப றோபாலறோ்வ 
மஞ்சள் நி�த்தில் இருக்கும்.இந்த வித்தியாசத்ளத நீங்்கள் 
்கண்டறிகிறீர்்கைா? இளத … றோைாமானிய சமாழியில் 
சமாழிசபயர்க்்கவும்

மபாணவர் : றோைாமானிய சமாழியில் “றோைாொக்்கள்” 
என்று எபபடிச் சசால்கிறீர்்கள்?

டபைபாசிரியர் : ஆனால் “றோைாொக்்கள்”, றோ்வறு 
என்ன? … “றோைாொக்்கள்” என்பது ஸ்பானிய சமாழியில் 
“றோைாொக்்கள்” என்� பிசைஞ்சு ்வார்த்ளதயின் ஓரியண்டல் 
சமாழியில் சமாழிசபயர்க்்கபபட்டுள்ைது, உங்்களுக்குப 
புரியுமா? சர்தானபலியில், “றோைாொக்்கள்”... 

அபத்தமான திறோயட்டரில் பாைம்பரிய ்களத 
்கட்டளமபபு்கள் அரிதா்கறோ்வ ்கருதபபடுகின்�ன. றோ்காறோடாட் 
அல்லது தி பால்ட் றோசாபைாறோனா றோபான்� க்ளிறோஷ மற்றும் 
்வழக்்கத்தின் அபத்தமான மறுபரிசீலளன்களை அடுக்கு்கள் 
ச்காண்டிருக்்கலாம். அடிக்்கடி அச்சுறுத்தும் ச்வளிபபு� 
சக்தி ஒரு மர்மமா்கறோ்வ உள்ைது; எடுத்துக்்காட்டா்க, த 
பர்த்றோட பார்ட்டியில், றோ்கால்ட்பர்க் மற்றும் சமக்்கான் 
ஸ்டான்லிளய எதிர்ச்காள்கி�ார்்கள், அபத்தமான 
றோ்கள்வி்கைால் அ்வளை சித்திை்வளத சசய்கி�ார்்கள், 
இறுதியில் அ்வளை இழுத்துச் சசல்கி�ார்்கள், ஆனால் 
அது ஏன் என்று ஒருறோபாதும் ச்வளிபபடுத்தபபடவில்ளல. 
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பின்டர் நாட்கங்்களில், தி றோ்கர்றோடக்்கர் மற்றும் 
தி றோஹாம்்கமிங்,அச்சுறுத்தல் ச்வளியில் இருந்து 
நுளழ்வதில்ளல, ஆனால் ்வளையறுக்்கபபட்ட இடத்தில் 
உள்ைது. எட்்வர்ட் ஆல்பீயின் எ சடலிறோ்கட் றோபலன்ஸ் 
: ஹாரியும் எட்னாவும் திடீசைன பயந்து றோபானதால், 
அ்வர்்கைது நண்பர்்கைான ஆக்னஸ் மற்றும் றோடாபியாஸ் 
வீட்டில் தஞ்சம் புகுந்தனர். அ்வர்்களை பயமுறுத்தியளத 
விைக்கு்வதில் அ்வர்்களுக்கு சிைமம் உள்ைது:

ஹபாரி : எதுவும் இல்ளல... ஆனால் நாங்்கள் 
மி்கவும் பயந்றோதாம்.

எட்னபா : நாங்்கள்... பயந்றோதாம்.

ஹபாரி: நாங்்கள் பயந்றோதாம். இது சதாளலந்து றோபானது 
றோபால் இருந்தது: மீண்டும் மி்கவும் இைளமயா்க, 
இருளுடன், சதாளலந்து றோபானது. பயபபட றோ்வண்டிய 
ஒன்றும் இல்ளல, ஆனால்...

எட்னபா : நாங்்கள் பயந்றோதாம்... எதுவும் இல்ளல. 

இல்லாளம, ச்வறுளம, ஒன்றுமில்லாத தன்ளம மற்றும் 
தீர்க்்கபபடாத மர்மங்்கள் ஆகியள்வ பல அபத்தமான 
்களத்களில் ளமய அம்சங்்கைாகும்: உதாைணமா்க, தி 
றோசர்ஸில், ஒரு ்வயதான தம்பதி்கள் தங்்கள் வீட்டிற்கு 
ஏைாைமான விருந்தினர்்களை ்வைறோ்வற்கி�ார்்கள், ஆனால் 
இந்த விருந்தினர்்கள் ்கண்ணுக்கு சதரியாத்வர்்கள், 
எனறோ்வ நாம் பார்க்கிறோ�ாம். ச்வற்று நாற்்காலி்கள், 
அள்வ இல்லாததன் பிைதிநிதித்து்வம் ஆகிய்வற்ள� 
்காட்டுகி�து. றோ்காடாட்டின் சசயல், றோ்காடாட் என்� 
ஒரு மனிதன் இல்லாதளத ளமயமா்கக் ச்காண்டது, 
அ்வருக்்கா்க பாத்திைங்்கள் நிைந்தைமா்க ்காத்திருக்கின்�ன. 
சபக்்கட்டின் பிற்்கால நாட்கங்்கள் பல்வற்றில், 
சபரும்பாலான அம்சங்்கள் அ்கற்�பபட்டு, எஞ்சியிருபபது 
ஒரு மி்கச்சிறிய அட்ட்வளண ச்காடுக்்கபபடுகி�து: 
ஒரு சபண் சமது்வா்க முன்னும் பின்னுமா்க 
நடக்கும் ஃபுட்ஃபால்ஸ், [எடுத்துக்்காட்டா்க, அல்லது 
பரீத்தில்றோமளடயில் ஒரு குபளபக் குவியல் மற்றும் 

சு்வாசத்தின் ஒலி்கள் மட்டுறோம றோ்கட்கும் படியா்க 
அளமக்்கபபட்டிருக்கி�து.

்களத ஒரு வி்வரிக்்கபபடாத உருமாற்�ம், இயற்ள்கக்கு 
அபபாற்பட்ட மாற்�ம் அல்லது இயற்பியல் விதி்களில் 
ஏற்படும் மாற்�ம் ஆகிய்வற்ள�ச் சுற்றியும் இருக்்கலாம். 
எடுத்துக்்காட்டா்க, அறோயாசனாஸ்்காவின் Amédée, 
அல்லது How to Get Rid of It, ஆகிய்வற்றில் ஒரு 
றோொடி சீைா்க ்வைர்ந்து சபரியதா்க ்வைரும் சடலத்ளத 
ள்கயாை றோ்வண்டும்; சடலத்தின் அளடயாைத்ளத, இந்த 
நபர் எபபடி இ�ந்தார், அல்லது அது ஏன் சதாடர்ந்து 
்வைர்ந்து ்வருகி�து என்பளத அறோயாசனஸ்றோ்கா 
ஒருறோபாதும் முழுளமயா்க ச்வளிபபடுத்தவில்ளல, 
ஆனால் சடலம் இறுதியில் - மீண்டும், விைக்்கம் 
இல்லாமல் - மிதக்கி�து. ஜீன் டார்டியூவின் “தி கீறோஹால்” 
இல், ஒரு ்காதலன் ஒரு சபண் தன் ஆளட்களையும் 
பின்னர் அ்வைது சளதளயயும் ்கழற்று்வளத ஒரு சாவி 
துளை ்வழியா்கப பார்க்கி�ான். 

பிைன்சடல்றோலாள்வப றோபாலறோ்வ, பல அபத்த்வாதி்கள் 
நாட்கத்தின் பாத்திைத்ளத நிள�றோ்வற்றுதல், விதி 
மற்றும் நாட்கத்தன்ளமளய ஆைாய சமட்டா-
திறோயட்ரிக்்கல் நுட்பங்்களைப பயன்படுத்துகின்�னர். 
செனட்டின் பல நாட்கங்்களுக்கு இது உண்ளமயான 
்காைணங்்களை ச்காண்டுள்ைது: உதாைணமா்க, தி 
சமய்ட்ஸ் இல், இைண்டு பணிபசபண்்கள் தங்்கள் 
எெமானியா்க நடிக்கி�ார்்கள்; பால்்கனியில் உள்ை 
விபச்சாை விடுதியின் புை்வலர்்கள் றோைால்-பிறோைமிங் 
றோ்கம்்களில் உயர்ந்த பதவி்களைப சபறுகி�ார்்கள், 
ஆனால் திறோயட்டருக்கும் யதார்த்தத்திற்கும் இளடயிலான 
றோ்காடு மங்்கத் சதாடங்குகி�து. இதற்கு மற்ச�ாரு 
சிக்்கலான உதாைணம் றோைாசன்க்ைான்ட்ஸ் மற்றும் 
கில்டன்ஸ்சடர்ன் ஆர் சடட் : இது றோஹம்சலட்டில் 
இைண்டு சிறிய பாத்திைங்்களைப பற்றிய நாட்கம் ; 
இந்த ்கதாபாத்திைங்்கள், றோஹம்சலட்டில் நாட்கத்திற்குள் 
விளையாடும் தி மவுசசட்ைாபளப நி்கழ்த்தும் வீைர்்களுடன் 
பல்றோ்வறு சந்திபபு்களைக் ச்காண்டுள்ைன. Travesties 
இல், றோெம்ஸ் ொய்ஸ் மற்றும் டிரிஸ்டன் Tzara தி 
இம்பார்டன்ஸ் ஆஃப பீயிங் எர்னஸ்ட் என்� ்களதயின் 
்களதத்திட்டத்தில் இருந்து நழுவுகி�ார்்கள்.

்களதக்்கைங்்கள் அடிக்்கடி சுழற்சியா்க இருக்கும்: 
உதாைணமா்க, நாட்கம் முடி்வளடந்த இடத்திலிருந்து 
எண்ட்றோ்கம் சதாடங்குகி�து- நாட்கத்தின் சதாடக்்கத்தில், 
க்றோைாவ் கூறுகி�ார், “முடிந்தது, அது முடிந்தது, 
கிட்டத்தட்ட முடிந்தது, அது கிட்டத்தட்ட முடிக்்கபபட 
றோ்வண்டும்” – மற்றும் சுழற்சி, ்வழக்்கமான மற்றும் 
மீண்டும் மீண்டும் ்கருபசபாருள்்கள் முழு்வதும் 
ஆைாயபபடுகின்�ன. ஆ்க அபத்த நாட்கத்தின் 
தன்ளம்களும் இயல்பு்களும் பாைம்பரிய நாட்கங்்களில் 
இருந்தும் நவீன நாட்கங்்களில் இருந்தும் றோ்வறுபட்டு 
தனித்த ஒன்�ா்க இருபபளத நாம் ்கண்டறிய முடியும்.
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தூக்கத்ய்தக் தொகடுக்கும் பபரழுத்்தம்
(நிதைடவைபாை ஆதை- சிறு்கதை விமர்ைனம்)

‘நிள�றோ்வ�ாத ஆளச’

உல்க உயிர்்களின் அடிபபளட மூலக்கூறு்கள் தன் 
தாயின் பாசத்திற்கு சநருங்கிய சதாடர்ளப எபசபாழுதும் 
சபற்றிருபபள்வ ஆகும். தாயின் உடறோலாடு, தாயின் 
மனறோதாடு, தாயின் சசயல்்கறோைாடு உரு்வாகி அளத 
உள்்வாங்கித் திரிபள்வ்கள் தான் எல்லா உயிர்்களும்.

அம்மா… அம்மா… அம்மாவின் ்கரு்வள�ளய 
விட உலகில் சபரிது எது? அம்மாறோ்வாடு சநருங்கிய 
நிளன்வளல்கள், இ�க்கும் ்வளை நீண்டு கிடக்குறோம, 
அதளனத் சதாட்டுத் தடவிப பார்த்து எவ்விதக் 
்கற்பளனயும் ்கலக்்காமல் அபபடிறோய உரு்வம் அளமத்துத் 
தந்திருபபது தான், இச்சிறு்களதயின் மாசபரும் 
உத்தியா்க இருக்கி�து.

’மிள்கஎதார்த்த்வாதம்’ எளதயும் ஆைாய்்வளத 
மறுக்கி�து. ஒழுங்கு அளமத்தளல ச்வறுக்கி�து. 
இருபபளத அபபடிறோய ஆழ்மனத்ளதத் தூரிள்கறோயாடும், 
றோபனாறோ்வாடும் நிளனத்துக் ்களலயழகும் ்கவினழகும் 
்காண றோ்வண்டும்’ என்பது மிள்கஎதார்த்த ்வாதத்தின் 
அறிவுளையாகும்.

சிறு்களதயின் சதாடக்்கமானது, அந்த நாளில் நடந்த 
நி்கழ்வுகுறித்த சிந்தளனயா்கத் சதாடங்குகி�து. ஒரு 
நிமிடச் சிந்தளன, பத்து ஆண்டு்களை அது சுமந்து 
நிற்கி�து.

தாய் இ�ந்து இன்றோ�ாடு மூன்று ஆண்டு்கள் 
ஆகிவிட்டது என்பதா்கக் ்களத சதாடங்குகி�து. 
அந்த நிமிடத்தில் தாயின் ்வாழ்வில் குள�ந்தது 10 
ஆண்டு்களினுளடய சி�பளப மனம் அளச றோபாடுகி�து. 
அன்பும்களின் மனம் படுகி� றோ்வதளனளய இந்தச் 
சிறு்களத அபபடிறோய ச்வளிபபடுத்துகி�து.

ஜி. நா்கைாெனின் ’நாளை மற்றும் ஒரு நாறோை’ 
என்கின்� நா்வலில் உள்ை ்காலம் எவ்்வைவு குறுகியறோதா, 
அத்தன்ளமளயப றோபால் இச்சிறு்களதயும் ்காலத்தால் 
சிறிதாகி, நிளனவூட்டங்்கைால் நீண்டு தைமிக்்க 
இலக்கியமா்க மாறி இருக்கி�து.

அன்பும்கள் தன் தாயின் நிளனவு்களைத் தன் ஒவ்ச்வாரு 
சசயலின் சபாழுதும் நிளனத்துப பார்த்துக் ச்காள்ளும் 
தன்ளமளய இச்சிறு்களத எடுத்துக்்காட்டுகி�து. தன் 
்வாழ்க்ள்கயில் நடந்த றோசா்கங்்களின் ஒட்டுசமாத்தப 
பிரிள்வயும் அந்த நிளனறோ்வாட்டத்தில், சிறு்களத ஆசிரியர் 
நிளனத்துப பார்த்துத் தன் ்வலிளயக் ்களதயினூடா்க 

“காற்றுச்வளி” ஐபபசி மாத மின்னிதழில் 

ச்வளி்வந்த “நிள�றோ்வ�ாத ஆளச” எனும் இந்தச் 
சிறு்களத, படிபறோபாரின் உள்ைத்தினுள் அமிழ்து கிடக்கும் 
ஆயிைம் ஆயிைம் உணர்வு்களைத் தட்டி எழுபபிக் கிளை 
விடச் சசய்யும் தன்ளம ்வாய்ந்தது. அச்சிறு்களதயின் 
தன்ளமகுறித்துக் ்காண்பது றோதள்வயாகி�து

 “மனதின் உள்றோை புளதக்்கபபட்டிருக்கும் 
ஆளச்களும், எண்ணங்்களும், நிளனவு்களும், ்கனவில் 
ச்வளிபபடும் அத்தள்கய ்கனவுக் ்காட்சி்களைறோய ்களல 
இலக்கியங்்கைா்கப பளடபபது தான் மிள்கயதார்த்த்வாதம் 
ஆகும்” எனும் இலக்கியக் றோ்காட்பாடு ஒரு சிறு்களதளயப 
படித்தவுடன் அபபடிறோய சபாருந்துகி�து அந்தச் 
சிறு்களத தான், எழுத்தாைர் சுந்தரிமணியன் எழுதிய 

 விமர்ெனைம்

பாைதிெந்திைன்
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்வாச்கனுக்கு அனுபபுகி�ார்.

அம்மா இ�ந்ததற்குக் ்காைணம், அபபாவின் 
இ�பபும், அண்ணனின் இ�பபும் தான் ்காைணம் எனக் 
்காைணம் ்கற்பிக்கின்�ாள். அது முக்கியமான ்காைணம் 
அல்ல்வா? எந்தத் தாயாலும் தன் ம்கன் இ�பளப, 
தன் முன்னால் ்காண்வா முடியும்?

தன் ்கண்வனுக்கு முன் தான் இ�ந்து விட றோ்வண்டும் 
என்று எல்லாப சபண்்களும் ்வயது முதிர்ந்த ்காலத்தில் 
நிளனக்கி�ார்்கள். இதுறோ்வ அன்பின் முதிர்ச்சியாகும். 
ஒரு்வளைப பிரிந்து ஒரு்வர் இருக்்க முடியாது என்பளத 
அன்றில் ப�ள்வ ச்காண்டு கூறும் இனமல்ல்வா நம் 
இனம்.

மூ்வரின் இ�பபு. அதா்வது அபபா முதலில் 
இ�க்கி�ார். பின் அண்ணன் இ�க்கி�ார். இசதல்லாம் 
தாங்்க முடியாது தாயும் றோநாய் ்வாய்பட்டு இ�க்கி�ார். 
இளத எல்லாம் தாங்கிக் ச்காண்டு அன்பும்கள் 
துன்பத்றோதாடு நிளனத்துப பார்க்கி�ார். ்வலியின் 
சநருடல்்கள் ஒவ்ச்வாரு்வருக்கும் ஒவ்ச்வாரு ்வடிவில் 
இருக்கின்�ன என்பது விைங்குகி�து.

இது ஒரு பக்்கம். இன்சனாரு பக்்கம், அம்மாறோ்வாடு 
்வாழ்ந்த நாட்்கள். அன்பு ம்கள் ்கண் முன்றோன 
நிழலாடுகின்�ன. அம்மாவின் சர்க்்களை குள�்வான 
்காபபி. அ்வள் றோபாடுகின்� அந்த முள�. தினம் 
தினம் றோபைக்குழந்ளத்களுக்குச் சசய்து தரும் உடனடிப 
பல்காைங்்கள். அதன் சுள்வ, பணம் இருந்தும் 
இபசபாழுது எங்்கைால் அதளனச் சசய்து சாபபிட 
முடியவில்ளல. சசய்தாலும் அந்தச் சுள்வ ்வைவில்ளல 
என்பதா்க ஒவ்ச்வாரு சசயல்்களிலும் தன் தாளய 
நிளனத்து நிளனத்துப பூரிக்கி�ாள் அன்பு ம்கள்.

அபபாவிற்கும் அம்மாவிற்கும் இளடயில் ்வாக்கு்வாதம் 
சதாடர்ந்து இருக்கும். அபபடி இருந்து ்வந்தாலும் 
அதற்குள் ்காணபபட்ட அன்ளபயும், பாசத்ளதயும் 
உணர்ந்து பார்க்கும் உணர்வு்கள், 

முதிறோயார்்காதளல ைசிக்கும் ைசளனறோய தம்ளம 
ஈடற்� ்வாழ்ள்வ ்வாழச் சசய்யும் என்பது தாறோன 
படிபபிளன. அதளன இக்்களதயில் ஆசிரியர் பல்வா�ா்க 
நிளனத்துப பார்த்துச் சந்றோதாஷபபடுகி�ார். 

அபபாவின் றோமல் அம்மா ச்காண்ட ்காதளல 
உணர்ந்த உணர்வு அத்தள்கயது.

அபபாவின் குணம், அம்மாள்வ றோநைடியா்கப 
பாைாட்டாமல் தன் சநருக்்கமான்வர்்களிடம் 
அம்மாவின் சசயல்்களைப பாைாட்டிக் கூறு்வதும், 
றோ்காலத்ளத ைசிபபதுமான உணர்வு, அளதக் ்கண்டும், 
அதன் உள்ைார்ந்த உணர்வு்களைப புரிந்து ச்காண்டு 
கூறியிருக்கின்� விதம் சி�பபாகும்.

அன்பு ம்கள் தன் அம்மாள்வப றோபாலறோ்வ ்வாழ 
றோ்வண்டும் என இயங்குகி�ாள். ஏங்குகி�ாள். றோசளல 
்கட்டும் அழகு உள்பட. றோசளல ்கட்டும் லாப்கம் கூடத் 
தன் தாயின் சாயலில், அதன் சமன்ளமயில் இருக்்க 
றோ்வண்டும் எனும் ஆ்வல். அதன் உணர்வு மி்கவும் 
சமல்லியதானது. 

தாயின் ்வாழ்வியல் கூறு்கள் அளனத்தும் ைசளனக்கு 
உட்படுத்தபபட்டு அடுத்த தளலமுள�க்கு அபபடிறோய 
பரிணாமம் ஆகி இருக்கின்�ன.

தாய் சளமத்து ள்வக்கும் இடியாபபமும் புதினா 
சட்னியும் இனி எபசபாழுது சாபபிட றோபாகிறோ�ாம் 
எனும் ஏக்்கம் சிறு்களத ஆசிரியரின் எழுத்தில் சதரிகி�து. 
பிரிவு எவ்்வைவு ்கசபபானது. அதுவும் முழுளமயா்கப 
பிரிந்து விடும்சபாழுது ஆழமான துன்பம் ்வாட்டி 
்வளதக்்கத்தான் சசய்கி�து.

பளடபபின் பரிமாற்�ம் இந்த இடத்தில், உல்கைாவிய 
மானிட சமூ்கத்தின் ஆழ்மனப பதிவு ஒற்றுளம்களை 
எல்லாம் சதாட்டுப பார்க்கின்�ன. உண்ளமயான 
இலக்கியம் எதுறோ்வா, அது இவ்றோ்வளலளயக் ்கட்டாயம் 
சசய்யும். அவ்்வா�ான இலக்கியறோம, சபாதுவியல் 
தன்ளம சபற்று உல்கம் தழுவியதா்க அளடயாைப 
படுகி�து. அவ்்வள்கயில் நிள�றோ்வ�ாத ஆளச சிறு்களத 
உல்கப சபாதுளமக்குமான தைத்ளதத் தன்னிடத்தில் 
ச்காண்டுள்ைது என்பளதக் ்காலம் இலக்கிய்வாதி்களுக்கு 
விைக்கும்.

சிறு்களத ஆசிரியரின் மன ஓட்டங்்கள் அபபடிறோய 
சர்ரியலிச பாணியில் ஒன்�ன் பின் ஒன்�ா்க அல்லாது, 
சரியா்க மனப றோபதலித்தல் நிளலயில் எங்ச்கங்கு 
சசல்கி�றோதா, அங்்கங்கு ்களதயின் ஓட்டம் இருக்கி�து. 

எண்ணங்்கள் அளலபாயும் றோபாக்கில், அளத 
அபபடிறோய எழுது்வது எழுத்தாைனுக்கு சபரும் ச்வால். 
அளதவிட அந்த அனுப்வ ச்வளிபபாட்ளட ்வாச்கனுக்குக் 
்கடத்து்வது அளதவிடச் ச்வாலா்க இருக்கும். ஆனால், 
இச்சிறு்களத அபபடிறோய சசன்று விடாமல், ்வாச்கனுக்கு 
அந்த உணர்வு்களைக் ்கடத்துகி�து. 

றோமம்பட்ட எழுத்து நளட ச்காண்ட எழுத்தாைர்்கறோை 
இது றோபான்� உணர்வுக் ்கடத்தளலச் சசய்ய முடியும். 
அதற்கு இச்சிறு்களத ஒரு சி�ந்த எடுத்துக்்காட்டாகும்.

ஒரு பக்்கம் தாயின் றோசா்கம். இன்சனாரு பக்்கம் 
தாறோயாடு ்வாழ்ந்த ்வாழ்வியலின் இன்பம். இள்வ 
இைண்டும் இக்்களதயில் சாமர்த்தியமா்க ச்வளிபபடுத்தப 
பட்டுள்ைன.

தாயின் பிரிவு தாங்்காத அன்பு ம்களின் தூக்்கத்ளதக் 
ச்கடுக்கும் றோபைழுத்தம் இது. ்களத படித்து 
முடிக்கும்சபாழுது, இந்தப றோபைழுத்தம், நம் தூக்்கத்ளதயும் 
ச்கடுக்்கத்தான் சசய்கி�து. 
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 மு.ஆறுமுகவிக்்னனைஷ்

அழவணம்
மருறோதான்றி ளமலாஞ்சி 
அழ்வணம் மருதாணி
 
பசியத்ளதச் சி்கபபாக்கும் 
மருதாணி றோ்வதியியலில்
 
உன் விைல்்கள் மட்டும் எபறோபாதும் 
அதி்க மதிபசபண்்களுடன் 
றோதர்ச்சி சபற்று விடுகின்�ன
பூக்்கள் றோமல் 
அபிலாளச நிள�ந்த உல்கத்தில் 
இளல்களில் 
மருதாணிக்கு மட்டும் தான் 
மவுசு 
அதனால் மனமுளடந்த 
மருதாணி பூக்்கள் 
சநஞ்சில் ்கனல் சுமக்கின்�ன 
அள்வ சுமந்த ்கனளல 
நீ உள்ைங்ள்க்களில் 
பிைதிபலிக்கி�ாய் 
அவ்்வைறோ்வ.
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்தாத்்தாவும், பபரன்களும் 

“என்ன தாத்தா ஒன்னுறோம றோபச மாட்றோடங்கிறீங்்க “அபபடி உனக்கு 
என்னறோ்வ பிைச்சளன?

 “றோயாவ் சபரிய மனுஷன் என்னய்யா அழுதுட்டு இருக்்க?

 “ஒழுங்்கா ஏறோதா ஒன்னு ்வாய சதா�ந்து சசால்லுறோ்வாய்” 

அபபு�ம் தாறோன சதரியும்

 தன்ளன சுற்றி றோ்கட்்க சபரிய்வரும் அளமதியா்க 
அளமதிளய பதிலா்க ச்காடுத்தார். பின்பு சற்று 
றோநைம் அளமதி ்காத்த அந்த சபரிய்வர் இல்ல

“அந்த றோதாட்டத்து முதலாளி ஐயா கூட 
என்ளன எதிர்த்து ஒரு ்வார்த்ளத கூட 
றோ்கட்டதில்ளல டா எபறோபா ச்வனாலும் ்வந்து 
றோதாட்டத்தில் ஒரு ஓைமா றோமச்சிட்டு றோபா 
சபரிய்வறோை ன்னு சசால்லி இருக்்கார்” 

 “அந்த ்கா்வக்்காை ளபயன் 
நம்மை ்கன்னத்தில் அள�ந்து 
அ்வமானபபடுத்திட்டான்டா” 

 தன் ்கண்்களை மூடி அழுது 
ச்காண்டு

“ஏறோல இத்தனப றோபைாண்டி எனக்கு 
இருந்து எனக்கு என்ன றோல பிைறோயாெனம்?” 

 “அந்த ்கா்வக்்காை ளபயன் என்ளன 
அன்ளனக்கு அடிச்சுபபுட்டான் றோல” 

 “ஏறோல நான் ஒன்னும் சசால்றோ�ன் இல”

“இனி நான் ்வாழ்ந்தா நல்லா இருக்்காது 
நான் தூக்குல சதாங்்கப றோபாறோ�ன் டா” 

 “றோயாவ் தாத்தா அபபடி சசால்லாதீங்்க 

 சிறுகரை

இைா. மதிைாஜ்,
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தாத்தா,உங்்களை யாரு தாத்தா அடிச்சா என்ன தாத்தா 
நடந்துச்சு?” 

 “ச்காஞ்சம் விபைமா சசால்லுங்்க தாத்தா” 

 “நான் ஆடு றோமச்சிட்டுப றோபாறோனன் அந்த 
்கா்வக்்காை ளபயன் என் ள்கத்தடிளயத் தட்டி விட்டு 
சசன்று, என்ளனயும் அடித்துவிட்டான் டா

அதுவும் இல்லாம ச்கட்ட ்வார்த்ளதச் சசால்லி 
அசிங்்கமா ஏசிட்டான் டா” 

“அதுக்கு பி�கு இபப சைண்டு நாள் ்வந்து நான் 
ஆடு றோமக்்காமத் தான் இருக்கிறோ�ன்” 

 “றோயாவ் தாத்தா உனக்கு இவ்றோைா தான்ளனயா 
பிைச்சளன?” 

 “அதுக்கு நாங்்க ஒரு ்வழிளய பண்றோ�ாம் 

 நீர் இனிறோமல் அழ றோ்வண்டாம்” 

 “ஏல நீங்்க சின்ன ளபயலா இருக்கீங்்க நீங்்க 
ஏறோதா ஒன்னும் பண்ணிடாதீங்்க”

“ஊர் துன்பத்ளத ்வாங்கிடாதீங்்க” 

 “எல்லாரும் நீங்்க சும்மா இருங்்க”

 என்று தாத்தா இை்வட்டங்்களை தடுக்்க 

 அபறோபா,

 ஒரு ச்வள்ளிக்கிழளம இைவு றோ்காயில் பூளெ 
முடிந்ததும் தாத்தாறோ்வாட றோபைன் எல்லாரும் ஒன்னு 
கூடிக் கூட்டம் றோபாடு�ாங்்க

 ்கா்வக்்காைன் ்வந்து நம்ம தாத்தா்வ அடிச்சுபபுட்டான் 
அதுக்கு நம்ம ஏறோதா ஒன்னு பழிக்குப பழியா 
சசஞ்சாதான் நம்ம தாத்தா மனச நம்ம ஆத்த முடியும்

சபரிய மனுஷன் ஒன்னும் சசய்ய றோ்வண்டாம் 
என்கி�ார்,

 ்கா்வல்்காைன் தாத்தா சபரிய ஆள் என்று சதரியாம 
அடிச்சு றோபாட்டுட்டுடா அ்வனுக்கு ஒரு பாடத்ளத நம்ம 
சசால்லணும், இனி றோமல் நம்ம யார் றோபானாலும் 
்கா்வக்்காை ளபயன் நம்ளம இைக்்காைமா நிளனச்சு 
எல்லாளையும் அடிபபான்டா

என்னடா இந்த பிைச்சளனளய சும்மா விட கூடாது

 “நீ என்ன சசால்�” 

 றோபச்சிமுத்து றோ்கட்டதும்

 அளமதியா இருந்த அந்த மாடசாமி

 “ஏன் இந்த பிைச்சளனளய சும்மா நீங்்க றோபாட்டு 

மனசுல குழபபிடாதீங்்க றோ்வ� எனக்கு ஒரு ஐடியா 
இருக்கு

 இது அபறோபா சசால்ல முடியாது”

 “நாளைக்கு மத்தியானம் சைண்டு மணிக்கு என் 
கூட ்காட்டுக்கு ்வாங்்க,மீதிளய நான் அங்்க சசால்றோ�ன்”

 இை்வட்டக் கூட்டம் முடிக்்கபபடுகி�து,

 ்கா்வல்்காைர் அந்த பணக்்காைறோைாட றோதாட்டத்துல 
்கா்வல் ்காத்துட்டு இருக்்காரு,

 அதுக்கு எதிர்தாபபுல்ல இருக்கு� றோைாட்டு ஓைத்துல 
இருக்கு� பளன மைத்தில் 

 சநாங்கு ச்வட்டி சாபபிட்டு இருக்்காங்்க

 “ஏனா இங்்க பாரு நம்ம ்வச்ச குறி தபப கூடாது”

 ஏறோதா ஒரு சின்ன பிைச்சளனயில் நம்ம மாட்டினாலும் 
நம்ம எல்லாறோைாட உயிருக்கும் ஒரு ஆபத்தா தான் 
முடியும்

 நல்லா றோ்கட்டுக்றோ்காங்்க,

 நுங்கு சீவு� மாடசாமி

‘நுங்கு சீ்வ� மாதிரி ்காவு்காைறோனாட தளலயும் 
சீ்வப றோபாறோ�ன்”

 ஒருறோ்வளை என்றோனாட குறி தபபுச்சுன்னா 
்கா்வக்்காைன் ்கால்ல நீதான் றோபாடணும் மாடசாமி 
அபபடிறோய சசால்லி முடித்த்வன் தான் தாமதம்

“அதான் நீ சசால்லிட்ட இல்ல இது கூட எனக்கு 
சதரியாமலா றோபாகுது?

 சம்ப்வத்ளத ்கசைக்டா பண்ணுறோ்வாம்”

என சசான்னான் றோபச்சிமுத்து,

 இை்வட்டங்்கள் நுங்கு ச்வட்டி திங்கி�து பார்த்த 
உடறோன ்கா்வக்்காைர் மனசில் நிளனக்்காரு...

 நாலஞ்சு றோபைா ்வந்து இருக்்காங்்க நம்ம அ்வன்கிட்ட 
றோபாய் சண்ளட றோபாட்டாலும் அது எக்கு தபபாயிடும்,

 அ்வனும் நம்ம றோதாட்டத்தில் ச்வட்டளலறோய?

 அபபடின்னு நிளனச்சு சின்ன ளபயன்்கள் றோைாடக் 
கூட்டத்ளத றோநாக்கி ்வந்துட்டு இருக்்காரு,

 “சைண்டு றோபரும் நல்லா றோ்கட்டுக்றோ்காங்்க ்கா்வக்்காைர் 
்வந்துட்டு இருக்்காரு” 

 “இங்்க என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்்க?” 

 ்கா்வக்்காைர் றோ்கட்டதும்,
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 “ஐயா இந்த றோ்காளட ச்வயில் பசிக்குதுன்னு சநாங்கு 
ச்வட்டி சாபபிட்டாங்்க நீங்்க ஏதும் நிளனச்சுக்்காதீங்்க 
உங்்களுக்கும் றோ்வண்டுமா ஐயா?

 சின்ன பயல்்கள் திங்கு�து எல்லாம் ்வந்து சத்தம் 
றோபாடும் ஆள் நான் கிளடயாது,

 றோபைபபுள்ை சபத்து எடுத்து ்வந்த்வன் நான் 
எனக்கு சதரியாதா?

 “றோடய் நல்லா ச்வட்டி சாபபிடுங்்கறோைன், யார் 

 ்வந்துக் றோ்கட்டாலும் நான் பார்த்துகிறோ�ன்” 

 “என்ன ்கா்வக்்காைப சபரிய்வறோை பாத்துட்றோட 
இருக்கிறீரு?” 

உக்்காரும் ஒய் நீர் ்வந்து சைண்டு சாபபிடும் நான்

ச்வட்டி தறோைன்” 

 என மாடசாமி றோ்கக்்க ஆைம்பித்ததும்

 சரி சரி றோபா

 “அதா்வது நல்ல ்காய் யா பார்த்து ச்வட்டு” 

்கா்வல்்காைர் கீறோழ ்வந்து உட்்கார்ந்ததும்

 நுங்்க ச்வட்ட றோ்வண்டிய அரி்வாள் ்கா்வக்்காை கூட 
தளலளய ச்வட்டியது அறோத றோநைத்தில் ஒரு ச்வட்டுக் 
்காலில் விழுந்தது 

 ்கா்வர்க்்காைர் சம்ப்வ இடத்திறோல துடித் துடித்து 
இ�ந்தார்,

 “றோடய் இபப என்ன பண்�து” 

 தபபிக்கி�துக்கு ்வழியப பார்பறோபாம்,

 “்கா்வக்்காைளைத் றோதட ஆைம்பிக்குதுக்குள்ை நம்ம 
இ்வளை எரிச்சிட்டு றோபாயி�லாம்” 

 ்கா்வக்்காைர் உடல் எரிக்்கபபடுகி�து,

 மறுநாள் றோபாலீஸ் ்வந்து பார்க்கி�ாங்்க

 ஆனா, ்கா்வக்்காைர் ள்கயில் இருந்த ள்கத்தடியில் 
இருந்த பித்தளைக் 

 குமிழ் மட்டும் எரியாம இருந்ததுனால சரியா 
இருக்்கபபடாம அது மட்டும் றோபாலீஸ்்காைங்்க ள்கல 
கிளடச்சுச்சு,

 றோபாலீஸ்்காைங்்க ஒரு முடிவு பண்ணினாங்்க 
்கா்வக்்காைர் எரிக்்கபபட்டு இருக்்காரு அபபடின்னு,

 சம்ப்வம் பண்ண்வங்்களை றோபாலீசார் ்வந்து ஓரிரு 
நாட்்களில் புடிச்சிட்டாங்்க,

ைங்கைாஜ் பழநி

பூமியை விழுங்கும் 
தொபாத்்தல்
தன்னிளல யிழக்்க
சதாடங்கிவிட்ட
பனிபபாள�்களும்,
அறிக்ள்க்களை 
துல்லியமா்க தைமுடியாமல்
குழம்புகி�
்வானிளல ஆய்்வ்கங்்களும்,
அனலாய்
தகிக்கும் ச்வயிலும்,
்கமழிபபடல 
சபாத்தலின் இருபளப
உறுதிப படுத்துகி�து...
சர்க்்களை றோநாயின் பாதிபபில்,
புளைறோயாடிய புண்
ஆ� விடாமல்
றோமலும் றோமலும்
இனிபளப யள்ளி 
படலத்தின்
்வாய்க்குள் திணித்து 
ச்காண்டிருக்கிறோ�ாம்...
முள�யான
ஆயுதங்்கைற்� நாம்
புள்க ்வழி ்கடிதமனுபபி
்வளிமண்டலத்ளத
றோபாருக்கிழுக்கிறோ�ாம், 
்கண்ணுக்கு புலபபடாத
ஆயுதங்்கறோைாடு
நம்மீது உயிரிபறோபார்
சதாடங்குதற் ்கதுவும்
ஆயத்தமாயிருக்கி�து...
றோபாகி� றோபாக்கில்...
தீவிைமாய் ஊடுருவும்
பு� ஊதா ்கதிர்்களின் 
தாக்்கம் தணிய
நிழல் ்வளல அணிந்தபடிறோய
திரிய றோ்வண்டிய ்காலமும்
்வைலாம்...!
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பவண்டும்
நான் உன்ளனக் றோ்கட்பசதல்லாம்
என் ்கார்்காலத்தில் உன் சூரியனின் சில துளி்கள்
என் றோ்காளடயில் உன் மளழச் சாைல்
என் உள்ைங்ள்கயில் உன் அன்பு றோைள்க
என் இதழ்்களுக்குள் உன் சுள்வ
என் கூந்தல் றோ்காத உன் விைல்்கள்
என் சிலிர்பபுக்கு உன் ்வருடல்
எபறோபாதும் என் ்கனவுக்குள் உன் ்வருள்க 
இறுதியா்க
நான் விளடசபறும் றோ்வளையில் உன் விழிறோயாை 
நீர்த்துளி
அவ்்வைறோ்வ....

,

பூக்காடு
உன் சபண்ளமளய நிளனவூட்டுகின்�ன 
ஆழ் ்கருநீலத்தில் இைள்வப பிைதிசயடுத்த சங்குப 
பூக்்கள்
என் முற்�சமங்கும் இள�ந்து கிடக்கும் பன்னீர்ப 
பூக்்களுக்கு உன் றோ்வர்ள்வ ்வாசம்
றோதாட்டத்து றோைாொ இதழ்்களில் 
இது்வளை ருசித்ததில்ளல உன் அதைச் சுள்வ
கிளை்கள் தாழ ்கனத்து சநருங்கிப பூத்திருக்கும் 
விருட்சிப பூக்்கள் உன் திைட்சிளய சமச்சுகின்�ன
ச்காத்தாய் மலர்ந்து ்வண்டு்கள் சமாய்க்்கக் 
கிடக்கும் மாம்பூக்்களில்
உன் மலர்ச்சி 
மளலளய மூடியபடி விரிந்து கிடக்கும் ஊதாப 
பூக்்கள் உனக்்கான றோசளல
்வசந்தம் முழுதும் நீயா்கறோ்வ இருக்கும் சபாழுது
என் ்காடு பூபபதில் 
வியபசபன்ன இருக்கி�து
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்கவிஞர். சை நபா

பணபம!
வீதிசயங்கும் றோதடுகின்�ார்
உன்ளன விடாமல் றோதடுகின்�ார்
நாடி முற்றி றோபான பின்பும்
உளன நாடிறோய ஓடுகின்�ார்
றோதள்வ என்� ்வார்த்ளத ள்வத்து
்வாழ்ள்வ சதரியாமல்
றோதடுகின்�ார்
அதானியும் றோதடுகின்�ார்
அம்பானியும் றோதடுகின்�ார்
உளன றோதடாறோதார் உலகில் உண்றோடா!!
சதய்்வ பலம் உனக்கும் உண்றோடா
நானும் உன்ளன றோதடுகின்றோ�ன்
நாளும் உன்ளன றோதடுகின்றோ�ன்
எங்றோ்கதான் றோபானாறோயா!!!!
சிலர் சுருக்கு ளபயில் றோதடுகின்�ார்.
சிலர் சுட்டும் விைலில் றோதடுகின்�ார்
சிலர் அறிச்வனும் றோபாளதக்குள் அ்கந்ளதயா்க 
றோதடுகின்�ார் 
எங்றோ்கதான் றோபானாறோயா!!!
இருந்தால் ்வந்து விடு
நானும் உன்ளன றோதடுகின்றோ�ன்....
றோநர்ளமயா்க றோதடுகின்�
மனிதசைல்லாம் றோசற்றுக்குள்றோை!!!
ச்காள்ளை பல அடிபப்வறோைா பண சாற்றுகுள்றோை!!!
பலர் ்வாணிபத்தில் றோசர்த்த பணம் ்வாசல் ்வந்து 
றோசைவில்ளல
நாட்்காட்டி குறிபபு எல்லாம் நஷ்டத்தில் 

சிரிக்கி�றோத
நிலத்தில் பலர் றோதடுகின்�ார்
நீரில் பலர் றோதடுகின்�ார்
்வானம் முழு்வதிலும்
றோதடிவிட்டு 
உனக்கு ்வாழ்த்து பா பாடுகின்�ார்
நல்ல்வர்்கள் றோதடும் பணம்
சதய்்வப பணி சசய்கி�றோத- அதில்
றோதன் தமிறோழா சசழிக்கி�றோத....
பாட்டுக்கு புல்வன் அ்வன் ்கவி பாடி நின்�ாறோன
்காசு பணம் நீயின்றி
புத்த்கங்்கள் றோபாட முடியாமல் றோதாற்�ாறோன
“றோபான ்கவி மீண்டும் பி�பபதில்ளல”
எந்த சபாறுபபும் உனக்கு இல்ளல!!!
“மாய பணத்தாறோல ்காயம் பட்றோடார் அதி்கம் 
உண்றோட”
நன்ளம ்கற்� மனிதரிடம் நாளும் நீ றோபாய் 
றோசர்ந்தால்
சதான்ளம பல சசய்திடு்வார்-அள்வ
நாட்டின் நன்ளமயா்க முடியும் அன்றோ�ா...
அதனால் தான் றோதடுகின்றோ�ன்
றோதடித்றோதடி என்ன சசய்ய
சதய்்வ பலம் கூடிடுறோமா
றோதள்வக்்கா்க றோதடி ள்வத்தால்
நியாயம் இங்கு மீறிடுறோமா
்கருபபு ளபயும் உனக்கு உண்டு
ச்வள்ளை ளபயும் உனக்கு உண்டு
நல் ்காரியமாய் றோதடுகின்றோ�ன்
நாள்றோதாறும் ்வந்து விடு.
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ஞா.முனிைாஜ், ருப்புக்்னகாட்ரடை

துளிப்பாக்கள்
்கண்ணத்தில் முத்தமிட
உருண்றோடாடுகி�றோத
அடடா! ்கண்ணீர்துளி்கள்

,

பாஸ்மார்க் கிளடக்்கவில்ளல
மனம் குதித்து ஆடியது
டாஸ்மாக்கில்

,

யாருக்கு றோநர்த்தி்கடன்
உதிரும் இளல்கள்
பட்டுறோபான மைங்்கள்

,

ஒற்ள� கிளை
தவித்து ச்காண்டிருக்கி�து
தனிளமயில் ஆண் குயில்

,

றோம்கத்தில்
விளையாடிக்ச்காண்டிருக்கி�து
ப�க்கும் விமானம்

,

நிலவுக்குள்
ஆயிைம் இருட்டு
்களத சசால்லும் பாட்டி

,

சர்க்்களை ்வாங்்க றோைசன்்களடயில்
்வரிளசயாய் நிற்கி�து
எறும்பு கூட்டங்்கள்

,

்கருள்வ சுமந்த தாய்
பிள்ளை றோ்கட்கும் ்வைம்
சபண்ணா்க சபற்றுவிடாறோத..!

,

எழுதியதும்
சபய்து விட்டறோத
்கவிளத மளழ

,

சிறு்வனின் றோ்கள்வி
மளழநிற்்க யார் ்வளைந்தது
அழகிய ்வானவில்

,

சி�கு்கள் முளைத்ததும்
ப�ந்து சசல்கி�து
்காதல் திருமணம்

,

திட்டும் அபபா
்கவிழும் மு்கங்்கள்
அம்மா இல்லாத வீடு

,

மார்்கழி விடியல்
ந்கைறோ்வ இல்ளல
சபாழியும் பனி
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அசுரன், யுவதி மற்றும் ைாக்்டவுன் 

ந்கைத்தின் முக்கிய இடத்தில் எட்டு பிைதான சாளல்கள் ஒன்று றோசர்ந்து ை்கசியமா்கக் ள்ககுலுக்கும் 
இடமா்கத்தான் இந்த சுைங்்கபபாளத எண் 712 இது நாள் ்வளை இருந்திருக்கி�து. எனில் இந்த ந்கைத்தில் 
இது்வளை 711 சுைங்்கபபாளத்கள் இருக்கி�து என்று அ்வசைபபட்டு யாரும் ஒரு முடிவிற்கு ்வந்துவிடறோ்வண்டாம். 
அதி்கபட்சம் சமீபத்தில் நிருவிய சுைங்்கபபாளதளயயும் றோசர்த்து இந்த ந்கைத்தில் இருபபது சமாத்தம் 210 தான். 
அதுறோபால 712 என்பது ஒரு ை்கசிய எண்றோணா அல்லது மள�மு்கமா்க குறிபபிட்ட சிலருக்கு உணர்த்தும் 
ஒரு அளடயாை குறியீட்டு சமாழிறோயா கிளடயாது. இந்த எண்ணிற்்கான ்காைணத்ளத அறிந்த்வர் இது்வளை 
யாருமில்ளல எனலாம். என் வீட்டு ென்னலின் ்வழியா்க பார்த்தால் சி்கபபு நியான் ஒளியில் 712 என்� எண் 
பளிச்சசன்று சதரியும். 

்காளல முதல் பின் இைவு ்வளை மனிதர்்களின் நடமாட்டம் சதாடர்ந்து றோ்கட்டுக்ச்காண்றோட இருக்கும். 
அ்வசை ்கதியில் மனிதர்்கள் ஏறோதா சிந்தளன ்வயபபட்டு ்கண் மூடிபபயணிபபளதப றோபால சுைங்்கபபாளதக்கு 
அடிக்்கடித் றோதான்றும். சுைங்்கபபாளதயின் றோமல் விளைந்து சசல்லும் ்வா்கனங்்களின் ஒலிளய மீறியபடிக்கு 

 சிறுகரை

பி்னைம்குமார்



28  è£ŸÁªõO

மனிதர்்களின் ்காலடி சபதங்்கள் தம்பூைாப சபட்டியில் 
சிக்குண்டு சிள�பபடுத்தபபட்ட அலுபபூட்டும் ஓற்ள� 
சுருதி மயக்்கத்தில் றோ்கட்கும். இைவு ஒரு மணி்வாக்கில் 
சலிபபுடன் ஒரு முள� குலுங்கி அடங்கி சுருண்டு 
படுத்துக்ச்காள்ை சுைங்்கப பாளத ஏங்கித் தவிக்்க 
மீண்டும் இைவுப பணி முடிந்து வீடு சசல்ப்வர்்களின் 
்காலடி சபதங்்கள் இைவின் அளமதிளய சமலிதா்க 
உளடக்கும். 

முக்கிய சுைங்்கபபாளதயாதலால் ்கா்வலர்்கள் 
அ்வர்்களின் ள்கயில் இருக்கும் லத்திக்குச்சிளய 
சுட்டிக்்காட்டி அங்கிருக்கும் சிறிய வியாபரி்களை 
றோ்வளிறோயற்� முயற்சிக்்க சில நடுத்தை ்வயதுப சபண்்கள் 
நமுட்டுச்சிரிபபுடன் சபாய்யா்க றோ்வளிறோயறு்வதான 
பா்வளனயில் தங்்களின் சுறுசுறுபளபக் ்காட்டு்வார்்கள். 

இைண்டு மூன்று நாட்்கைா்க சுைங்்கபபாளதளயக் 
்கடந்து சசன்� மக்்கள் முன்பு றோபால இல்லாமல் 
்வழக்்கத்திற்கு மா�ா்க குைளல உயர்த்தி அதி்கமா்க 
றோபசிக்றோ்காண்றோட நடந்தார்்கள். இந்த முள� அ்வர்்களின் 
்காலடி சபதங்்களை விட அ்வர்்களின் றோபச்சுக் குைல்்கறோை 
சுைங்்கபபாளத சு்வர்்களில் பட்டுத் சதறித்தது. அ்வர்்களின் 
நளடயில் கூட ஒருவித தைர்வு சதரிந்தது. ஏறோதா 
ஒன்று நடபபதற்்கான முன் அறிவிபபா்க அ்வர்்களின் 
சதாடர் றோபச்சு இருந்தது. அந்தச் சுைங்்கபபாளதளயக் 
்கடந்து சசல்ப்வர்்களின் எண்ணிக்ள்க நாளுக்கு நாள் 
குள�ந்துச்காண்றோட ்வந்தது. சுைங்்கபபாளதயின் றோமல் 
சசல்லும் சாளல்களிலும் அவ்்வை்வா்க ்வா்கனங்்கள் 
சசல்லவில்ளல. அபபடிச் சசன்� ஒரு சில ்வா்கனங்்களும் 
றோபரிளைச்சலுடன் அ்வசை்கதியில் ்கடந்து றோபானது. 

்வழக்்கமான ்காளல றோநைம். சுைங்்கபபாளதயின் 
நுளழவுப படிக்்கட்டு்களில் ஒரு ்வட நாட்டு 
நடுத்தை ்வயதுப சபண் தன் குழந்ளதக்குப பால் 
ச்காடுத்துக்ச்காண்டிருந்தாள். ்கண்்களை சுற்றும் முற்றும் 
சுழலவிட்டு தைர்்வா்க சு்வற்றில் சாய்ந்துச்காண்டாள். 
எளதறோயா சதாளலத்துத் றோதடு்வது றோபால றோதாளில் 
சதாங்கிய துணிபளபயிலிருந்து ஒரு நசுங்கிய பிைாஸ்டிக் 
பாட்டிளல றோதடி எடுத்தாள். அதில் சிறிது தண்ணீர் 
இருபபளதக்்கண்டு சற்றோ� ஆசு்வாசமான்வள் ொக்ச்கட்ளட 
றோமலும் தைர்த்தி குழந்ளதளய பதட்டத்துடன் 
இறு்க அளணத்துக்ச்காண்டாள். அபறோபாது சபண் 
துபபு�வுத்சதாழிலாளி்கள் இைண்டு றோபர் ள்கயில் 
துடபபத்துடன் சுைங்்கப பாளதயின் படிக்்கட்டில் 
அமர்ந்து றோபசிக்ச்காண்டிருந்தார்்கள். இரு்வரில் ஒருத்தி 
நடுத்தை்வயதிலும் மற்�்வள் அ்வளைப பார்க்கிலும் 
பதிளனந்து ்வயதிற்கு இளைய்வைா்கத் சதரிந்தாள். 
நடுத்தை ்வயது யு்வதி புள்கயிளலளய விைல்்கைால் 
முறித்து ்வாயின் இடது பக்்கம் ஒதுக்கி ள்வத்து 
சபாங்கி ்வரும் உமிழ் நீருடன் சமன்று உதட்ளடக் 
குவித்து உமிழ்ந்தாள். 

“இங்றோ்கசயல்லாம் இபபடி ்வந்து உக்்காைக்கூடாது” 

இளைய்வள் குழந்ளதயுடன் அமர்ந்திருக்கும் அந்தப 
சபண்ளண விைட்ட நடுத்தை ்வயதுக்்காரி ்வாயின் 
ஓைத்தில் துளிர்த்த புள்கயிளல எச்சிளல ள்க்கைால் 
துளடத்துக்ச்காண்றோட அந்தப சபண்ணின் சபயளைக் 
றோ்கட்டாள். அதற்கு அந்தப சபண் பதிலளிக்்காமல் 
ஒட்டிய ்வயிற்றில் இைண்டு முள� ்வலது ள்கயால் 
தட்டி ்வாயருறோ்க ச்காண்டுறோபானாள். அ்வள் ்கண்்களில் 
நீண்ட நாள் பசி அம்மணமா்கத் சதரிந்தது 

நீண்ட நாள் ்கழித்து எதிர்பாைாமல் அந்த 
இைவில் சபாழிந்த மளழயின் இளைச்சல் சதாடர்ந்து 
றோ்கட்டுக்ச்காண்றோட இருந்தது. பத்தியம் இருந்து 
சபற்� குழந்ளதளய பக்கு்வமா்கக் ச்காஞ்சு்வது 
றோபால அளன்வரின் ்கண்்களும் விரிந்து மளழளய 
வீட்டிலிருந்த ென்னலில் ்வழியா்க ைசித்தது. ஓறோை 
தாை லயத்தில் சதாடர்ந்து மிதந்து ்வரும் மிதமான 
இளச மீட்டலில் ்கசிந்து ்வரும் துளிர் இளசளய 
றோ்கட்குமாறு மளழ எனக்கு மட்டும் ஒரு சலுள்க 
அளித்திருந்தது. சமாட்ளட மாடியில் அளடபட்டுச் 
றோசர்ந்த மளழ நீர் மண் குழாயின் முன் சபாறுளம 
இன்றி பலவிதமான சபதங்்களை ஏற்படுத்தி சுதந்திைம் 
றோதடி ச்வளிறோயறி பூமியில் பாய அந்த சதாடர் 
றோபரிளைச்சல் நான் ைசிக்கும் இயற்ள்க மளழயின் 
தாை ஒலியிளன சிளதத்து ்காளத சசவிடாக்கியது. சீறி 
விழுந்த மளழ நீர் சுடு மண் தளையில் பள்ைங்்களைக் 
குழித்து தன் ச்காதிபளப ச்வளிக்்காட்டியது. மளழ 
ஒன்று, குணங்்கள் பல என்று நான் சமல்ல உணரும் 
சமயம், சசல்லமான துள்ைளுடன் மளழச் சாைல் என் 
மு்கத்தில் பட்டுத் சதறித்து என்ளன சுய நிளனவிற்கு 
ச்காண்டு ்வந்தது. மளழயின் உரு்வம் ஒரு சி�ந்த ்கத்களி 
ஆட்டக்்காைரின் சிறோன்க மு்க பா்வத்துடன் அழுத்தமான 
்கால் முத்திளைளய பூமியில் சீைா்கப பதித்து அந்தப 
பள்ைங்்களில் தாறோன தன்ளன முழு்வதுமா்க நிள�த்து 
்வழிந்து புதுப பாளத்களை ்கண்டறியும் றோதசாந்திரிளயப 
றோபால இபறோபாது எனக்குத் சதரிந்தது. 

சு்வற்றிலிருக்கும் ்கடி்காைத்ளத மீண்டும் பார்த்றோதன். 
மணி இைவு ஒன்று. இளடயில் விழித்துக் ச்காண்டால் 
தூக்்கம் சதாடர்்வதற்கு ஒரு சபரிய றோபாைாட்டறோம 
நடத்த றோ்வண்டியிருக்கும். ென்னல் ்வழியா்கப 
பார்த்றோதன். சாளல ச்வறிச்றோசாடிக்கிடந்தது. ஈைம் பாவிய 
சாளல்கள் பளிச்சசன்றிருந்தது. மனித நடமாட்டம் 
இல்லாத சாளல எனக்கு என்றும் உ்வபபானதா்க 
இருந்தறோதயில்ளல. அத்தள்கய சாளல தனிளமளய 
தன்னுள் றோ்வண்டுமைவு றோபார்த்திக்ச்காண்டு 
தன் றோசா்கங்்களை யாரிடமும் பகிர்ந்துச்காள்ை 
முடியாமல் மனதில் அடக்கி ள்வத்துக்ச்காண்டு 
திணறு்வளதப றோபால எனக்குத் றோதான்றும். அைசமை 
இளல்களிலிருந்து ்வடி்கட்டி ்வழிந்தி�ங்கிய நிலவின் 
ஒளி அனாளதயான சாளலயிடம் துக்்கம் விசாரிக்்க 
மைத்தின் கீறோழ அமர்ந்திருந்த பிள்ளையார் எளதயும் 
்கண்டுச்காள்ைாமல் எதிரில் இருக்கும் சாளலளயறோய 
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ச்வறித்துப பார்த்துக்ச்காண்டிருக்கி�ார். அ்வசை்கதியில் 
மைக்கிளை்களில் இடம் பிடித்துக்ச்காண்ட ப�ள்வ்கள் 
தங்்களுக்்கான இருக்ள்க்களின் இளடச்வளி்களை சற்றோ� 
தைர்த்தி ்வசதியா்க அமர்ந்து ச்காள்கி�து. அதனால் 
ஏற்பட்ட சிறிய சலசபபில் தூக்்கம் ்களலந்த ்கருபபு நி� 
நாய் தளல உயர்த்தி மைத்திளனப பார்த்து சமலிதா்க 
ஊளையிடுகி�து. 

பிள்ளையார் றோ்காயிலிற்கு எதிரில் இருக்கும் 
சாற்றிய அளச்வ உணவு விடுதியின் முன்பு நடுத்தை 
்வயதுள்ை யு்வதி ஒருத்திளய இ�க்கிவிட்டு ்கருபபு நி� 
மாருதி விளைந்து சசன்�து. அ்வள் உணவு விடுதியின் 
படிக்்கட்டில் ்கால்்களை தைர்்வா்க நீட்டி அமர்ந்து 
ச்காண்டாள். மிதமான ஒபபளன. சநாடியில் எ்வளையும் 
்க்வர்ந்துவிடும் பார்ள்வ. அ்வசைமா்க அள்ளிச் சசாறுகிய 
ச்காண்ளட அ்வளுக்கு மி்கவும் அழ்கா்க இருந்தது. 
அ்வளை சநருங்கி ்வாலாட்டிக்ச்காண்றோட ்வந்த ்கருபபு 
நாளய எட்டி உளதக்கும் பா்வளனயில் ்வலது ்காளல 
உயர்த்த தளல சதறிக்்க ஓடிய நாய் படியின் ஓைத்தில் 
சுருண்டு படுத்திருந்த ்களடக்்காைச் சிறு்வனின் றோமல் 
தடுமாறி விழுந்தது. ்களடயின் ்கா்வலிற்்கா்க அங்றோ்க 
படுத்திருந்த அ்வனுக்கு ்வயது இருபதிற்கு றோமல் 
இருக்்காது. அ்வன் பதறியபடி விழித்துக்ச்காண்டான். 
றோசளல மள�பபில் அடங்்க மறுக்கும் அ்வளின் திமிறிய 
இைளமளய ்கண்ச்காட்டாமல் பார்த்துக்ச்காண்டிருந்தான். 
அ்வனுளடய பார்ள்வளய துளியும் சபாருட்படுத்தாமல் 
யாரிடறோமா சதாடர்ந்து றோபசிக்ச்காண்டிருந்தாள் அ்வள். 
ஒரு்வன் சுைங்்கபபாளதயில் அமர்ந்திருந்த சபண்ளண 
தன்னுடன் அங்றோ்க அளழத்து ்வந்தான். 

றோமளெயில் ள்வத்திருந்த பாதி அருந்திய குளிர்பானத்ளத 
ள்கயில் எடுத்துக்ச்காண்டு மீண்டும் ென்னல் ்வழியா்கப 
பார்த்றோதன். படிக்்கட்டில் அமர்ந்துச்காண்டு ்களடக்்காைச் 
சிறு்வன் பீடி குடித்துக்ச்காண்டிருந்தான். அபறோபாது 
இருசக்்கை ்வா்கனத்தில் ்வந்த இைண்டு இளைஞர்்கள் 
உணவு விடுதியின் முன் ்வந்து நின்�ார்்கள். அதில் 
ஒரு்வன் ்கருபபுச் சட்ளட அணிந்திருந்தான். அ்வனுடன் 
்வந்த்வன் ஏறோதா றோ்கட்்க, ்களடக்்காைப ளபயன் எதிரில் 
இருக்கும் சிசமண்ட் சாளலளய சுட்டிக்்காட்டினான். 
சுட்டிக்்காட்டிய திளசயில் ்வண்டி விளைந்தது. தூைத்தில் 
பாதி மூடிய ென்னலிலிருந்து றோெசுதாஸின் பாடல் 
ஒன்று ்காற்றில் த்வழ்ந்து ்வந்தது.

மீண்டும் அறோத இரு சக்்கை ்வா்கனம் ்களடளயத் 
தாண்டி விளைந்து சசன்�து. ஆனால் இம்முள� 
முதலில் ்வந்த இரு்வரில் ஒரு்வன் ்வண்டிறோயாட்ட 
அ்வன் பின் இருக்ள்கயில் அந்த ்வடநாட்டு யு்வதி 
ள்கயில் குழந்ளதயுடன் அமர்ந்திருந்தாள். ்கருபபுச் 
சட்ளடயணிந்த்வளனக் ்காணவில்ளல. சிறிது றோநைம் 
்கழித்து அங்கு நடந்து ்வந்த ்கருபபுச் சட்ளடக்்காைன் 
உணவு விடுதியின் படியில் அமர்ந்திருந்த ்களடக்்காைப 
ளபயனின் அருகில் ்வந்தமர்ந்தான். தன் ள்கயில் 

ள்வத்திருக்கும் சி்கசைட் பாக்ச்கட்டிலிருந்து ஒன்ள� 
உருவி எடுத்து அ்வனிடம் ச்காடுத்தான். மறுபறோபதும் 
கூ�ாமல் ்களடக்்காைப ளபயன் ்வாங்கிக்ச்காண்டான். 
இரு்வரும் இதற்கு முன்பு ஏற்்கனறோ்வ சந்தித்தது றோபால 
புன்னள்கத்துக்ச்காண்டார்்கள். அந்தப புன்னள்கறோய 
இரு்வருக்குமிளடயில் இருந்த தயக்்கத்ளத தைர்த்த 
றோபாதுமானதா்க இருந்தது. தன் ்வலது ள்களய 
்களடக்்காைச் சிறு்வனின் றோதாளில் பற்றி இறு்க 
அளணத்துக்ச்காண்டான். மீண்டும் மளழ சதாடர்ந்தது. 
உயைத்தில் பாதி ்கட்டிய இற்றுபறோபான சாக்ள்க ்கருபபுச் 
சட்ளடக்்காைன் றோமலும் தைர்த்த திளை றோபால படி 
்வளை படர்ந்து இரு்வளையும் முழு்வதுமா்க மள�த்தது. 

ஒரு கூர்க்்கா தூைத்தில் விசில் ஒலி எழுபபிக்ச்காண்றோட 
்களடளய றோநாக்கி நடந்து ்வந்தான். ்வழக்்கமா்க மாதம் 
ஒரு முள� எங்்கள் வீட்டிற்கு ்வருப்வர் என்பதால் 
அ்வரிடம் எனக்கு சிறிய பரிச்சயம் இருந்தது. ்காற்றில் 
ஆடிய சாக்ள்க லத்திக் குச்சியால் உயறோை தூக்கினான். 
்களடக்்காைச் சிறு்வனிடம் தீபசபட்டி றோ்கட்டார். 
்கருபபுச் சட்ளடக்்காைளன பார்த்து சிரித்த்வன் 
்களடயின் எதிரில் இருக்கும் சிசமண்ட் றோமளடயில் 
தைர்்வா்க அமர்ந்துச்காண்டு அ்வர்்களைறோய உற்றுப 
பார்த்துக்ச்காண்டிருந்தான். புன்னள்கத்தபடிறோய 
்களடளயக் ்கடந்து றோபாகும் றோபாது மீண்டும் ஒரு 
முள� அ்வர்்களை திரும்பிபபார்த்தான். அ்வர்்களின் 
ள்கயளசபபுக்குக் ்காத்திருந்தது றோபால உற்சா்கமா்கக் 
ள்கயாட்டினான். விட்ட தூக்்கத்ளத ்கண்்களில் முழு்வது 
றோதக்கி ள்வத்தது றோபால் ்கருபபுச் சட்ளடக்்காைளன 
ஏக்்கமா்கப பார்த்தான் ்களடக்்காைச் சிறு்வன். சு்வர் 
்கடி்காைத்ளதப பார்த்றோதன். இைவு இைண்டு. அதி்கபட்சம் 
இன்ள�க்கு மூன்று மணி றோநைத் தூக்்கம்தான் என்று 
நிளனக்கும் றோபாது மி்கவும் ்களைபபா்க இருந்தது. 
மீண்டும் ென்னலின் ்வழியா்கப பார்க்்க ்களடக்்காைச் 
சிறு்வன் தன்ளன ஒரு நத்ளதபறோபால் சுறுக்கி அந்தச் 
சாக்கில் முழு்வதுமா்க நிள�த்திருந்தான். 

்வழக்்கமா்க நாளிதழ், பால் என்� எந்த குைலும் 
என்ளன எழுபபவில்ளல. மணி ஏழிருக்கும். ்வாசலில் 
குைல் றோ்கட்டுத் திரும்பிறோனன். அந்தச் ்வடநாட்டுபசபண் 
்களலந்த தளலமுடியுடன், ஆங்்காங்றோ்க கிழிந்த உளடயுடன் 
ள்கயில் குழந்ளதயுடன் நின்றிருந்தாள். உரிளமயுடன் 
என் அருகில் ்வந்தாள். கிழிந்த புடள்வளய தாைாைமா்க 
விலக்கி ஒட்டிய ்வயிற்ள�க் ்காண்பித்தாள். இயன்� 
மட்டும் றோபாைாடி தன்ளன தற்்காத்துக்ச்காண்டதற்்கான 
அளடயாைமா்க உளைந்த உதிைக் கீைல்்கள் பாவிய 
அ்வளின் உலர்ந்த மார்ப்கத்ளத இறு்கப பற்றிக்ச்காண்டு 
குழந்ளத சதாடர்ந்து அழுதுச்காண்றோட இருந்தது. 
அ்வளின் ்கண்்களில் சதரிந்த தணியா சபருஞ்சினமும், 
ந்கக் கிரீடங்்களில் உளைந்திருந்த உதிைமும் ்காண 
அசுைர்்களை ச்வன்� ஒரு ்காளியா்க அ்வள் எனக்கு 
இபறோபாது சதரிந்தாள். 
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ஸ்ரீவி.முத்து்னைல்

்தன்முயனக் கவிய்த
நை்கஉல்கத்தில்சசய்யும் 
நற்சசயல்மனிதனாக்குறோம!
நமக்குள்துளிர்விடும்
நல்சலண்ணம்நல்றோலாைாக்குறோம!

மளலத்துநின்�ால்
மணல்றோமடும்மளலயாகுறோம!
முயன்றுதுணிந்தால் 
முட்பாளதயும்்வைலா�ாகுறோம!!

புரிந்துநடத்தல்
பிரியத்ளதபசபருக்கும் 
புரியாதாய்நடித்தல்
பிரிள்வபபரிசளிக்கும்

யாழ் எஸ் ைாகைன்

தொகாஞ்ச பநரம் இரு
ந்கச்சுத்தி தந்த
வீக்்கத்ளத துணியால் 
மள�த்து மளலசயன 
குவிந்த பாத்திைத்ளத
்கழுவி சுத்தம் சசய்துவிட்டு பலியாகிறோ�ன் 
ச்காஞ்ச றோநைம் இரு 
மூன்று நாள் உபாளத 
இன்னும் முடியாமல் ்வழிந்து ச்காண்டிருக்கும் 
றோயானிளய துளடத்துவிட்டு
இறோதா ்வந்து விடுகிறோ�ன் 
ச்காஞ்சம் இரு 
றோபாளதயில் நீ ஓட்டிய தால் 
குண்டும் குழியுமான 
எனது றோமனி ைணங்்கள் 
ஆ� இன்னும் தாமதமாகும் 
ச்காஞ்ச றோநைம் இரு.. 
உனது நாவின் அடங்்காத ச்வறிக்கு 
என்ளனறோய பரிமாறும் 
நிளல ்வந்த றோபாதும் உணவு றோமளசயில்
ைத்த ருசிக்கு ்காத்திருக்கும் 
நீ ச்காஞ்ச றோநைம் இரு 
எபசபாழுதும் உனது பார்ள்வ ்வளையத்தில் 
எனது சிந்தளன்களும் சிள� ள்வக்்கபபட்ட 
தருணம்
உனது சந்றோத்க அரிபளபயும் 
சசாரிந்து விட ச்காஞ்ச றோநைம் இரு 
எளதயும் விட்டுக்ச்காடுக்்காத நீ 
அடுத்த நு்கர்வுக்கு எபறோபாதும் 
ஆயத்தமா்கறோ்வ இருக்கி�ாய்.. 
எல்லா ்வலி்கறோலாடும் 
நான் உடன் ்வை 
ச்காஞ்ச றோநைம் இரு 
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ந க துரைைன் கவிரைகள்:

பனி
புள்க மண்டலமாய் பனி
பூக்்கள் மீது ஈைத்துளி்கள்
இதழு்களுக்கு குளிர்
றோபார்த்திக் ச்காள்ை ஏதுமில்ளல
சூட்ளட உணைத் சதரியாமல்
்வண்ணத்துபபூச்சி்கள்
்வந்து ்வந்து றோபாகின்�ன
்காற்றின் ஸ்பரிசம் சு்கம்
றோதன் உறிஞ்சும்
்வண்ணத்திக்கு றோபரின்பம்
இன்னும்
அந்த மார்்கழித் பனி
வில்காமல்...!!

,

வீடு
றோநற்று ்வளை
அது என் தாத்தா வீடு
இன்று அதுறோ்வ
என் அம்மா வீடு
நாளை அது
என் வீடா்க இருக்குறோமா?
அல்லது
றோ்வறு யாருளடய
வீடா்க இருக்குறோமா?
சதரியாது
நல்ல விளலக்கு விற்்கபபடுமா?
யாரின் ள்கக்கு மாறிடுறோமா?
சதரியாது
ஓ... வீடு என்பது
ஒரு தற்்காலி்க குறியீட்டு
அளடயாைறோமா?
அது சரி
எதுதான் எனக்்கான
சசாந்த வீடு?

ப்த்டல்
உன்ளன எங்ச்கல்லாம்
றோதடு்வது?
இங்றோ்கயா இருக்கி�ாய்.
இங்றோ்க இருக்கி�ாய் என்று
சதரிந்திருந்தால்,
றோநற்றோ� ்வந்து பார்த்திருபறோபறோன?
றோநற்று இங்றோ்க இருந்றோதன்
இன்று தான் இங்கில்ளல
இபசபாழுது எங்கிருக்கிறோ�ன் என்று
உன்னில் றோதடிப பார்
அங்றோ்க இருக்கிறோ�னா?
நீ றோதடும்
அந்த நான்.

,

சுண்டு விரல்
சிறு்வனா்க இருந்த றோபாது,
அபபாவின் சுண்டுவிைல்
பிடித்து நடந்த ம்கன்
திருமணத்தின் றோபாது
மளனவியின்
சுண்டு விைல் பிடித்து நடந்த ்கண்வன்
தாத்தாவின் சுண்டு விைல் பிடித்து
பார்க்கில் உலா ்வந்த றோபத்தி
இபசபாழுது
அந்த சுண்டு விைல்
பிடித்து நடந்த ்க்வனறோம
தற்றோபாது எ்வருக்கும் ்வரு்வதில்ளல.
ந ்க துள�்வன்
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எங்பக அவன்?

கால்ஃபீல்ட் சதாடர்்வண்டி நிளலயத்தில் நின்றிருந்த சதாடர்்வண்டி சிறிது றோநைம் றோநைம் ்கடந்தும் 
கிைம்பவி்ல்ளல. அனிச்ளசயா்க ்வாசித்துக் ச்காண்டிருந்தளத நிறுத்தி தளலளயத்தூக்கி என்ன நடக்கி�து 
எனபபார்த்றோதன். என்ளனபறோபான்றோ� ்வாசிபபில் ஈடுபட்டிருந்த அளன்வைது தளல்களும் நிமிர்ந்தன. ்வாசிபபு 
என்பது மனிதனுக்கு எவ்்வைவு அ்வசியம் என்பது எல்றோலாருக்கும் புரிந்த ஒன்றோ�.

ஆனால் இவ்்வாசிபபு சபாது அறிள்வப சபருக்கிக்ச்காள்ை்வா? நம்ளமச்சுற்றி என்ன நடக்கி�து என்பளத 
புரிந்து ச்காள்ை்வா? அல்லது சபாழுளதபறோபாக்்க்வா? என்� நிளலயில் நிறுத்தி எண்ணிபபார்த்தால் உண்ளமயில் 
யார் யாருக்கு எது ்வாசிபபு

என்பது புரிந்து விடும். ஆள்கயால் ்வாசிபபுக்கு ்வலிய நாறோம ஒரு சபாருளை எண்ணிக்ச்காண்டு அளதறோய 
மற்�்வர்்களும் எண்ணாவிட்டால் அ்வர்்களுக்கு ்வாசிபபில் ஈர்பபு இல்ளல என்� முடிவுக்கு ்வைக்கூடாது.

சதாடர்்வண்டி கிைம்பாததற்குண்டான ்காைணத்ளத அறிவிபபின் மூலம் உணர்ந்ததும் எல்றோலாரும் 
திரும்பவும் ள்கறோபசியுடன் ஐக்கியமாயினர். இ்வர்்கள் அளன்வரும் ்வாசித்துக் ச்காண்டிருக்கி�ார்்கைா என்பளத 

 சிறுகரை

ெங்கை சுப்பிைமணியன்
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உறுதியா்கவும் கூ�முடியாது. சிலர் பாட்டு றோ்கட்்கலாம். 
சிலர் படம் பார்க்்கலாம். சிலர் சசய்தி ்வாசிக்்கலாம். 
சிலர் சபாழுது றோபாக்குக்்கா்கவும் ்வாசிக்்கலாம். சிலர் 
அறிள்வபசபருக்கும் விதமான்வற்றில் ஈடுபட்டிருக்்கலாம்.

சட்சடன்று என் மனக்குதிளை இருபது முபபது 
ஆண்டு்களுக்கு முன் சசன்�து. அபறோபாசதல்லாம் 
்காளலயிலும் மாளலயிலும் பணிக்்கா்க சிட்டிக்கு 
சசல்ப்வர்்கள் இைண்டு மூன்று மணி பயணறோநைத்ளத 
ள்கயிலிருக்கும் நூலுடன் சசலவிடு்வார்்கள். எபபடியும் 
ஒரு ்வாைத்துக்கு ஒரு நூளல முடித்துவிடு்வார்்கள். 
இன்று இைண்டு ்வாைத்துக்குள்ைா்வது ஒரு நூளல 
முடிபபார்்கைா? இபபடி பல்வா�ா்க எண்ணவும் நான் 
இ�ங்்க றோ்வண்டிய சதர்ன் கிைாஸ் நிளலயம் ்வைவும் 
சரியா்க இருந்தது.

சதாடர்்வண்டியிலிருந்து இ�ங்கி அடுத்த தடத்தில் 
சன்பரி சசல்லும் சதாடர்்வண்டிக்்கா்க ்காத்திருந்தறோபாதுதான் 
நான் அதிசயிக்கும்படியான ஒன்று நடந்தது. என் 
தடத்ளதறோநாக்கி எஸ்்கறோலட்டரில் இருந்து ஒரு்வர் 
இ�ங்கி ்வந்தார். என்னருறோ்க ்வந்து நின்�ார்.

“சன்ளசன் சசல்லும் சதாடர்்வண்டி இந்த தடத்தில் 
்வருமா?” என்னருறோ்க நின்�்வர் றோ்கட்டார்.

“்வரும். இன்னும் சில நிமிடங்்களில் சன்பரி 
சசல்லும் சதாடர்்வண்டி ்வரும். அது சன்ளசனில் 
நிற்கும். நானும் அங்குதான் இ�ங்குறோ்வன்.” என்றோ�ன்.

“சைாம்ப நன்றிங்்க” என்று சசான்ன்வரின்

மு்கத்தில் எந்தவித ்க்வளலயின் சாயலும் 
சதன்படவில்ளல.

நன்றி சசான்ன்வரின் மு்கத்தில் ்க்வளலயின் சாயல் 
சதரியவில்ளல என்�தும் குழபபமா்க இருக்கி�தல்ல்வா? 
என்னருறோ்க நின்�்வருக்கு இைண்டு ்கால்்களும் 
இல்ளல சசயற்ள்கக் ்கால்்கள் சபாருத்தபபட்டிருந்தன. 
ஆனால் அ்வர் சசயற்ள்கக்்காலுடன் இருபபதா்கறோ்வ 
்காட்டிக் ச்காள்ைவில்ளல. டீசர்ட்டும் பர்முடாஸைும் 
அணிந்திருந்தார்.

அ்வருக்கு முழங்ள்கக்கு கீழ் இைண்டு ள்க்களும் 
இல்ளல. விபத்தால் அபபடியானதா அல்லது 
பி�வியிறோலறோய அபபடியா என்று சதரியவில்ளல. 
ஏசனன்�ால் இைண்டு ள்க்களும் ஒறோை மாதிரி இருந்தது. 
இைண்டு ள்க்களிலும் முழங்ள்கக்கு கீறோழ முடிவில் 
ஒரு சநல்லிக்்காய் ்வடிவில் உருண்ளடயா்க இருந்தது.

சன்பரி சதாடர்்வண்டி தடத்தில் சதாடர்்வண்டி 
்வந்து நின்�து. அ்வரிடம் சசான்னதும் ஒன்றுறோம 
அலட்டிக் ச்காள்ைாமல் என்னுடன் இயல்பா்கறோ்வ 
்வண்டியில் ஏறி இருக்ள்கயில் அமர்ந்தார். சதாடர்்வண்டி 
ஓட ஆைம்பிக்்கவும் அ்வர் ச்வளிறோய றோ்வடிக்ள்க 

பார்த்துக் ச்காண்டிருக்்க நான் அ்வளைபபற்றிறோய 
எண்ணிக்ச்காண்டுருந்றோதன்.

நமக்ச்கல்லாம் ள்க்கால்்கள் எல்லாம் நன்�ா்க இருந்தும் 
எவ்்வைறோ்வா பிைச்சளன்கள். அ்வற்ள�சயல்லாம் சமாளித்து 
்வருகிறோ�ாம். ஆனால் இ்வருக்கும் ்வாழ்க்ள்கயில் 
பிைச்சளன்கள் இல்லாதிருக்்காது. அந்த பிைச்சளன்கறோைாடு 
ள்க்கால்்களும் இல்லாதது சபரிய பிைச்சளனயா்கறோ்வ 
இருக்கும். அதுவும் அன்�ாட அ்வரின் றோதள்வ்களை 
சசய்யறோ்வ எவ்்வைவு அல்லல்பட றோ்வண்டியிருக்கும் 
என்று எண்ணிக் ச்காண்டிருந்றோதன்.

சதாடர்்வண்டி டாட்டினம் நிளலயத்தில் ்வந்து 
நின்�து.

“அடுத்த சதாடர்்வண்டி நிளலயம் சன்ளசன்.

அங்குதான் இ�ங்்கறோ்வண்டும்”

“அபபடியா, நன்றி” என்று அ்வர் சசால்லவும் 
அடுத்த நிறுத்தம் சன்ளசன் என்று அறிவிபபும் ்வந்தது.

சிறிது றோநைத்தில் சன்ளசன் சதாடர்்வண்டி 
நிளலயத்தில் ்வண்டி நிற்்கவும் உற்சா்கமா்க எழுந்து 
்வண்டியிலிருந்து இ�ங்கினார். நானும் அ்வளைத் 
சதாடர்ந்றோதன். றோமல்தைத்தில் ச்வளிறோய� றோ்வண்டிய 
இடம் இருந்ததால் லிபடில் நுளழந்றோதாம். அ்வறோை 
லிபட் றோமறோல சசல்்வதற்்கா்க உள்ை குறிளய தனது 
முழங்ள்க முடிவிலிருந்த உருண்ளடயான பகுதியினால் 
அழுத்தினார். லிபட் றோமறோல சசன்று நின்�து.

லிபடில் இருந்து ச்வளி்வந்ததும் அ்வர் தன் 
முழங்ள்கயின் அடிபபகுதியால் பர்முடாஸில் இருந்த 
பாக்ச்கட்டின் அடியில் றோமல்றோநாக்கி ஒரு தட்டு 
தட்டினார். பாக்ச்கட்டிலிருந்த ள்கறோபசி றோமறோழ 
எழும்பிக் குதிக்்க மறு முழங்ள்கயால் கீறோழவிழாதபடி 
சரியா்கபபிடித்தார். அந்த றோபானுடன் இருந்த ளமகீ 
்கார்ளட ஸ்றோ்கனரில் ்காட்டி ச்வளிறோயறிய்வர் கீழ் 
தைத்துக்கு சசல்ல திரும்பவும் கீழி�ங்்க லிபடுக்கு 
சசன்�ார். நானும் உடன் சசன்றோ�ன். கீழி�ங்கியதும் 
நன்றி சசால்லிவிட்டு விளடசபற்�ார்.

அ்வர் சசன்�தும் எனக்கு மனதுக்குள் ்வலித்தது. 
என்ளனயும் அறியாமல் என் ்கண்்கண்்கள் ்கலங்கு்வளத 
உணர்ந்றோதன். என்னால் ்கண்்களில் இருந்து ்கண்ணீர் 
முத்துக்்கள் உதிர்்வளத ்கட்டுபபடுத்த முடியவில்ளல. 
இள�்வன் இருக்கி�ான் என்கி�ார்்கறோை? அ்வன் 
எங்றோ்க இருக்கி�ான்? இங்றோ்க சிலளைக்றோ்கட்டால் 
றோபானபி�வியில் சசய்த பா்வம் என்பார்்கள். அ்வறோனா 
அந்த இள�்வளனறோய மன்னித்த்வனா்க இயல்பா்க 
நடந்தளத ்கடந்து சசல்கி�ான். தூைத்தில் நடந்து சசன்று 
ச்காண்டிருக்கும் அ்வன் என் ்கண்முன் இள�்வனா்க 
சசன்று ச்காண்டிருக்கி�ான்.
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ைானைம்பாடி.

பிரியும் ்தருணங்களிலும்.....
இறோதா 
நம் நட்புக்கு விடுதளலயளிக்கிறோ�ன் 
இனியும் நமக்குள் 
்கடக்்கமுடியாத சாட்சியங்்கைாய்
சில நிளனவு்கள்
இருக்்கத்தான் சசய்யும்
இருந்தாலும்
அ்வற்ள�யும் ்கண்ணீரில் ்களைத்து
புளதத்துவிடறோ்வ முயற்சிக்கிறோ�ன்,
முடியாத றோபாது சபதங்்களின்றி சநருக்கிக் 
ச்காள்ளும்
இதயம் உனக்்கா்க 
அடிக்்கடி தற்ச்காளல்கள்
சசய்து ச்காள்ைட்டும்!
அபறோபாதும் 
பிளணபளப முறித்துக் ச்காண்ட மகிழ்வில் நீ,
கிளடத்த சுதந்திைத்ளத 
ச்காண்டாடி மகிறோழன்!
முள்ச்வளிசயான்றில்
அளடந்து கிடபபது 
பூக்்காசடான்றிற்கு 
சபரும் றோநாக்்காடு்கள் தான்
அதற்்கா்க றோ்வனும்
உதறி விடுவிக்கிறோ�ன்
உன்ளன,
பிரியும் தருணங்்களும்
நமக்குள்ளிருக்கும் 
ச்வறுளமளய நி்வர்த்தி சசய்ய
பரிமா�ட்டும்
்வருத்தங்்களில்லா 
சமன் சமாட்டுக்்களின்
சிரிபசபாலி ச்காண்டு..

ொய் மீைா....

கத்தி வீச்சு….
சபரியதும் சிறியதுமான
பிடி்வாதக்்கத்தி்களை
தூக்கிள்வத்திருக்கிறோ�ாம்...
சீனத்திளைபபட
முழு றோ்வ்கக்்காட்சியளமபபாய்
நிஞ்சா ்கத்தி்கள்
சுழற்றி வீசு்வதா்க
சசாற்்களை ்கழற்றிசயறிகி�
றோபாது....
்கண்ளண உறுத்தும்
முற்�ா்க ்கண்ணீர்.....!
றோபைண்டப சபருச்வடிபபாய்
்வந்து விழுகி�
சசாற்்கறோைாடு மனமும்
ச்வடித்துச் சிதறிய
றோபாது....!
நீசயாரு மூளையிலும்
நாசனாரு மூளையிலும்
இதயங்்கள் மட்டும்
மூளைளய ்வாய்மூடும்படி
்வாஞ்ளசறோயாடு ச்கஞ்சு்வதா்க....!
சரி.... யுத்தம் முடித்தபின்
்கால்்கழுவி ள்கதுளடத்து
றோபா்கலாம் தான்....
்கட்டிலில் கிடத்தியிருக்கி�
ள்கக்குழந்ளதக்கு
யார் பதில் சசால்ல....
விழித்தபடி நிற்கி�து
அதனருறோ்க நாய்க்குட்டி....!
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கவிஞர் புல்்லாங்குழ்லன்

தொகாபரானாவும் ்தடுப்பூசியும்
நீக்்கம� உலச்கங்கும் நிள�ந்த ச்காறோைானா
றோதக்்கமானது மக்்களின் அளசவு்கள் முைணா
ஆக்்கமான ்வாழ்வியல் நடபபு்கள் வீணா
ஊக்்கமளடய தடுபபு மருந்து்கள் தானா
ஏளழ பாளழ என்ச�ல்லாம் ்கனிவில்ளல
ஊளழயும் மாற்றும் ்வல்லளமயில் நி்கரில்ளல
கூளழக் குடிபப்வளையும் விட்ட பாடில்ளல
்வாளழயடி ்வாளழ மனிதளையும் விட்டதில்ளல
உலள்க ஆளும் எண்ணத்தில் இ�ங்கிறோய
்கல்கம் புரியும் நாைதைாய் சுற்றுகி�ாறோய
இலக்கின்றி எட்டும் மனிதளை பிடிக்கி�ாறோய
விலக்கின்றி எங்கும் இ�ங்கி விளையாடினாறோய
உயிர்க்ச்கால்லியாய் உலகு ்வலம் ்வைலாறோமா
துயிலின்றி துடிக்்கத் துடிக்்கக் ச்கால்லலாறோமா
ச்வயிலில் ்வாடும் எலும்பில்லா பிைாணி்கறோைா
பயிலும் வில்லங்்க அைக்கியா்க ஆ்கலாறோமா
மு்கமுடி மனிதர்்கைாய் ்வலம் ்வருகிறோ�ாறோம
அ்கசமங்கும் அச்ச றோைள்க்களை விளதத்தாறோய
சு்கமான உலகியளல ம�ந்து உள�கிறோ�ாறோம
நி்கைான எதிரியில்ளல எனத் திரிகி�ாறோய
உன்ளனயும் வீழ்த்தும் ஆற்�ல் உண்டிங்றோ்க
மின்னும் ஆைாய்ச்சி்களில் ச்வற்றி ்கண்டிங்றோ்க

ச்வன்றிடும் முளனபபில் தடுபபூசி இங்றோ்க
நின்று தடுக்கும் றோ்கடயமாய் முளைத்ததிங்றோ்க
சர்்வாதி்காரி ்வாழ்வில் சு்க இன்பமிருக்கும்
சபாற்பளனயாய் ்வாழ்வு ்வைம் இருக்கும்
்கற்பளனளய றோ்வைறுக்்க தடுபபூசி நிற்கும்
அற்பளனப றோபால் அழிவும் அடுத்திருக்கும்
தடுபபூசி துடுபபா்க பயணம் மாறியறோத
விடுபபு எடுத்து ச்காறோைானா ஓடியறோத
இடுபபு ஒடிக்கும் தடுபபூசியால் திணறியறோத
மிடுக்்கான நிளல மாறி நடுக்்கத்திலானறோத
றோ்கா்வாக்சின் றோ்காவிட்சீல்டு என இைண்டு
றோமா்வாளய அமுக்கும் தடுபபூசி்கள் திைண்டு
றோநா்வா அசதங்றோ்க றோபானதின்று அைண்டு
றோபாறோ்வாம் என ச்காறோைானா ்வ�ண்டு
ஒன்று இைண்சடன இைண்டு முள�யா்க
சசன்று தடுபபூசி்கள் மக்்கள் இட்டனறோை
நின்று மிைண்டு றோபானது ச்காறோைானாறோ்வ
ச்வன்று நின்�து ச்வற்றிமிகு தடுபபூசி்கறோை
சசால்லாமல் ச்காள்ைாமல் ஓடத் சதாடங்கியது
ச்கால்லாமல் ச்கான்� ச்காறோைானா பயந்து
நில்லாமல் ஓட அழுத்தமிகு தடுபபூசியுண்டு
சபால்லாத ச்காறோைானா றோபானசதங்றோ்க இன்று
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கவிஞர் ்னகா.்னடைான்குமார்

சாதி்கள் மளல ஏறிடும்
வீதி்கள் விதி மாறிடும்
புயல் ்காற்ள� பூ எதிர்க்குறோம....!!
நட்பில் ்காதல் புதிதில்ளல
சாதிச்சண்ளட முடிவில்ளல
றோசரி ஊரும் றோசை
றோதசம் நன்ளம ்காண
்காதல் றோொடி தீபம்....!!
ச்வண்ணிலா ஊரிறோல
சாதிச் சங்்கம் உண்றோடா
ஏதுமில்லா றோதசறோம 
்வாழும் அன்பில் நாளுறோம.....!!
நிலவுக்குப பளடசயடு
நிம்மதிப பூக்்கள் பயிரிடு.....!!
பூ மைம் றோதாட்டம்
்வலம் ்வரும் ்காற்றும்
புதுசமாழி றோபசும்.....!!
புரியாது ்வாழும் மனிதரில்
சமத்து்வம் பி�க்கும்.....!!
இைத்தம் ஒன்று 
சு்வாசம் ஒன்று
றோத்கம் ஒன்�ல்லறோ்வா
றோதய்ந்த நிலா குள�யில்ளல
மனிதா 
உண்ளம உனக்கு
புரியவில்ளல......!!

ெ. இைாஜ்குமார், திருப்பத்தூர் மாைட்டைம்

யைக்கூ
றோ்வ்கத்தளடயில் குலுங்கும் தண்ணீர் லாரி /
இள�த்துவிட்டுச் சசல்கி�து 
மளழ ஞாப்கத்ளத......!

,

ள்வைமாய் சொலிக்கி�து 
இைவு பனித்துளியில் நளனந்த
தும்பியின் இ�க்ள்க்கள்.

,

சுழலும் மின்விசிறி 
ச்காஞ்சம் ச்காஞ்சமா்க குள�கி�து 
றோதனீர்க் றோ்காபளபயின் சூடு...!!
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எழுத்தின் யவத்திைர் - ஆண்்டன் தொசக்பகாவ் : 
சிறுகய்த வடிவத்ய்த உன்ன்த கயை வடிவமாக்கிைவர்! 

புயனகய்த இைக்கிை உைகில் ்தயை சிறந்்தவர்!!

  கட்டுரை

ஐங்கைன் விக்கி்னனைஸ்ைைா

ஆண்டன் சசக்றோ்காவ் (Anton 

Pavlovich Chekhov) புளன்களத 
இலக்கிய உலகில் தளலசி�ந்த்வைா்கக் 
்கருதபபடுகி�ார். இலக்கிய உலகில் 
முதன்முதலில் சிறு்களத ்வடி்வத்ளத 
மி்கச்சி�ந்த ்களல்வடி்வமாக்கிய்வர் 
யாசைன்று றோ்கட்டால் தயங்்காமல் 
ஆண்டன் சசக்றோ்காவ் என்றோ� இலக்கிய 
்வைலாற்று ஆய்்வாைர் கூறு்வர்.

ச்வறும் தனிமனித ்வைலாற்று 
அனுப்வங்்கைா்க இருந்த நா்வல் 
்வடி்வத்ளத மனிதறோநயமும் ்கருளணயும் 
தத்து்வ வி்வாதங்்களும் ச்காண்ட சபரும் 
பளடபபுக்்கைா்க ஆக்கியதில் ஆண்டன் 
சசக்றோ்காவின் பளடபபாற்�ல் அைவிட 
முடியாதது.
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எழுத்தும் ள்வத்தியமும் ஆண்டன் சசக்றோ்காவின் 
்கற்� சதாழிலா்க இருபபினும், எழுத்திற்்கா்கறோ்வ தன் 
்வாழ்ள்வ சமய்பபித்த்வர். நாட்க ஆசிரியைா்க இருந்து 
இ்வர் பளடத்த ்கடற்பு�ா, அங்கிள் ்வான்யா, மூன்று 
சறோ்காதரி்கள், சசர்ரிப பழத்றோதாட்டம் ஆகிய நான்கு 
சசவ்வியல் நாட்கங்்கள் மற்றும் இ்வைது சி�ந்த 
சிறு்களத்களும் ஏளனய எழுத்தாைர்்கள் மற்றும் 
விமர்ச்கர்்களிடம் இ்வருக்குத் தனி மரியாளதளய 
ஏற்படுத்தின.

நவீனச் சிறு்களதக்்கான பாளதளய உரு்வாக்கித்தந்த்வரும் 
ஆண்டன் சசக்றோ்காறோ்வ. நூற்�ாண்டு்கள் ்கடந்தும் ்களத 
்வடி்வம், சமாழிறோநர்த்தி, சித்தரிபபு, நுட்பம் என 
சிறு்களதயின் ஒவ்ச்வாரு இலக்்கணத்திலும் சச்காவின் 
அழுத்தமான முத்திளை இன்றும் சமருகிழக்்காமல் 
இருபபறோத அ்வைது றோமதளமக்குச் சான்று. தமிழில் 
இது்வளை ச்வளி்வைாத இக்்களத்க்கள் சச்காவின் 
புளனவுலகின் றோமலும் சில ஆழங்்களைத் துலக்கிக் 
்காட்ட ்வல்லள்வ.

உல்க அைவில் பு்கழ்சபற்� ைஷ்ய எழுத்தாைர்்களின் 
பட்டியலில் லிறோயா றோதால்ஸ்றோதாய்க்கும், 
தஸ்தாறோயவ்ஸ்கிக்கும் அடுத்திருபப்வர் ஆண்டன் 
சசக்றோ்காவ். முந்ளதய இரு்வரும் நா்வல்்களில் 
சசய்திருக்கும் சாதளனக்கு நி்கைா்க சசக்றோ்காவ் 
சிறு்களத்களில் நி்கழ்த்தியிருக்கி�ார். 

பபாைதிக்கு முன்டனபாடியபான ஆண்ைன் சைக்ட்கபாவ் :

தமிழின் முதல் சிறு்களத ‘ஆறில் ஒரு பங்கு’ 
சுபைமணிய பாைதியாைால் 1913ம் ஆண்டு எழுதபபட்டது. 
ைஸ்ய எழுத்தாைைான ஆண்டன் சசக்றோ்காவ் மள�ந்து 
ஒன்பது ஆண்டு்கள் ்கழித்றோத தமிழில் தமிழ்ச் சிறு்களத 
பி�ந்துள்ைது.

தமிழின் முன்றோனாடி எழுத்தாைர்்களில் சதாடங்கி 
இன்ள�ய தளலமுள� எழுத்தாைர்்கள் ்வளைக்கும் அ்வைது 
்களத்களை முன்பு சமாழி சபயர்த்திருக்கி�ார்்கள். ஏன், 
இன்றும் சமாழிசபயர்த்துக் ச்காண்டிருக்கின்�ார்்கள். 
இ்வர் புளன்களத இலக்கிய உலகில் தளலசி�ந்த்வைா்கக் 
்கருதபபடுகி�ார்.

மருத்துவ ்கல்வி பயின்ை சைக்ட்கபாவ் :

ென்வரி 29, 1860ல் ைஷ்யாவிலுள்ை அறோஸைாவ் 
்கடற்்களைறோயாை த்கறோைாங் எனும் இடத்தில் (Taganrog)
பி�ந்த ஆண்டன் பாவ்றோலாவிச் சசக்றோ்காவ், மூன்று 
சறோ்காதைர்்களையும் ஒரு சறோ்காதரியும் ச்காண்ட சபரிய 
குடும்பம். அ்வருளடய சபற்றோ�ார்்கள் எளிளமயான்வர்்கள், 
அவ்்வை்வாய் படிபபறிவு கிளடயாது.

பாடசாளலக் ்கல்விளய 1879ல் முடித்ததும் 
மாஸ்றோ்காவில் மருத்து்வம் பயிலத் சதாடங்கினார்.

குடும்பத்துக்கு உத்வவும் தன் ்கல்விச் சசலவுக்்கா்கவும் 

பிைபல பத்திரிள்க்களில் நள்கச்சுள்வத் துணுக்கு்களையும் 
சிறிய ்களத்களையும் புளனபசபயர்்களில் எழுதத் 
சதாடங்கினார் சசக்றோ்காவ். 

1884ம் ஆண்டு மருத்து்வக் ்கல்விளய முடித்த 
அ்வர், இறுதி்வளை சதாழில்முள� மருத்து்வைா்கப 
பணியாற்�வில்ளல. ஆனால், தான் ்கற்� மருத்து்வத்தின்றோமல் 
சபரும் மரியாளத ச்காண்டிருந்தார். பி� அறிவுத்துள�்களைக் 
்கற்பதற்கும் அறிவியல்பூர்்வமான தன் அணுகுமுள�க்கும் 
மருத்து்வக் ்கல்விறோய ்காைணம் என்பதில் நம்பிக்ள்க 
ச்காண்டிருந்தார்.

சமலிறோ்கா்வாவில் இருந்த நாட்்களில் எண்ணற்� 
மருத்து்வ மு்காம்்களை ஒருங்கிளணத்து வி்வசாயி்களுக்கும் 
சதாழிலாைர்்களுக்கும் இல்வச மருத்து்வம் சச்காவ் 
அளித்தார்.

நவீனத்து்வத்ளத நாட்கங்்களில் சதாடங்கி ள்வத்ததில் 
சசக்றோ்காவ் முக்கியமான்வைா்க குறிபபிடபபடுகின்�ார். 
அறோதறோ்வளை சசக்றோ்காவ் தனது இலக்கியப 
பயணத்தினுடன் கூடறோ்வ, மருத்து்வர் பணிளயயும் 
சசவ்்வறோன றோமற்ச்காண்டு ்வந்தார். “மருத்து்வம் என் 
சட்டபபூர்்வமான மளனவி” என்றும், இலக்கியம் 
எனது துளணவி என்றும் கூறியுள்ைார்.

நாட்க ஆசிரியைா்க இருந்து இ்வர் பளடத்த 
்கடற்பு�ா, அங்கிள் ்வான்யா, மூன்று சறோ்காதரி்கள், 
சசரிப பழத்றோதாட்டம் ஆகிய பிைமிக்்கத்தக்்க சசவ்வியல் 
நாட்கங்்களும், இ்வைது சி�ந்த சிறு்களத்களும் இ்வளைப 
பூமியில் என்றும் நிளலத்திருக்்க ள்வபபள்வ.

ஆைம்ப்கால எழுத்தும் முதல் சிறு்களத சதாகுபபும் :

ஆண்டன் சசக்றோ்காவ் தனது ஆைம்ப்காலத்தில் 
்கல்விக்்கா்கவும் அன்�ாடத் றோதள்வ்களுக்்கா்கவும் 
பிைபல பத்திரிள்க்களில் சு்வாைஸ்யமான ்வாழ்வியல் 
சம்ப்வங்்கள், விறோநாதமான மனிதர்்கள் என்பதுறோபால 
நிள�ய எழுதினார்.

1880 முதல் 1887 ்வளையிலான இந்த முதல் ்கால்கட்டத்தில் 
எழுதபபட்டள்வ அத்தளன முக்கியமற்�ள்வ. அ்வற்றில் 
சபரும்பாலானள்வ நள்கச்சுள்வ உணர்வு ததும்புபள்வ.

ஆயினும் அ்வற்றில் சுருக்்கமான சதாடக்்கம், 
நுட்பமான வி்வைளண்களின் ்வழியா்க ்கதாபாத்திைத்ளதச் 
சசறிவுடன் ்வார்பபது, மனறோமாதல்்கள், எதிர்பாைாத முடிவு 
றோபான்� சச்காவின் தனித்து்வமான அளடயாைங்்கள் 
பலவும் இடம்சபற்றிருந்தன.

1884ம் ஆண்டு ச்வளியான சசக்றோ்காவின் முதல் 
சிறு்களதத் சதாகுபபான “Tales of Melpomene”வில் 
இடம்சபற்றிருந்த ்களத்கள் பல்வற்றிலும் இத்தன்ளம்களைக் 
்காணலாம்.

‘குறும்புக்்காைச் சிறு்வன்’, ‘ஒரு எழுத்தரின் 
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மைணம்’, ‘சமலிந்த்வனும் பருத்த்வனும்’, ‘பச்றோசாந்தி’, 
‘றோ்வட்ளடக்்காைன்’ ஆகியள்வ இந்தக் ்கால்கட்டத்தில் 
எழுதபபட்டள்வ. 235 ்களத்கள் இந்தச் சமயத்தில் 
எழுதபபட்டள்வ என்று கூ�பபடுகி�து.

்வாழ்வின் அழகியல் உணர்வின் ச்வளிபபாடு:

1888 முதல் 1893 ்வளையிலான ்கால்கட்டத்தில் 
ஒழுக்்கம், தீளமளய எதிர்பபது, நற்பண்பு்கள் 
ஆகிய்வற்ள� முன்ள்வத்த தல்ஸ்றோதாயின் ஒழுக்்கம் சார்ந்த 
ச்காள்ள்கயினால் சபரிதும் ஆட்ச்காள்ைபபட்டிருந்தார் 
சசக்றோ்காவ்.

ச்வறுபபு, அற்பத்தனம், மைணம் ஆகிய்வற்றுக்கு 
மா�ான ்வாழ்வின் அழள்கயும் உணர்வு நிளலளயயும் 
அணுகிப பார்க்கும் விதத்தில் ்களத்களை எழுதிப 
பார்த்தார்.

1890ம் ஆண்டு கிழக்கு ளசபீரியாவில் ச்கலின் என்� 
இடத்திலிருந்த ்வளதமு்காளமச் சசன்று பார்த்த பின்பு 
மனித ்வாழ்வின் துயைங்்களை ்கண்டு

அ்வருக்குள் பாரிய உைமாற்�ம் நி்கழ்ந்தது. 
இதன்பின் ‘ஸ்சடபபி’, ‘பந்தயம்’, ‘முதிய்வனின் 
நாட்குறிபபிலிருந்து’ ‘குடியான்வப சபண்்கள்’, 
‘மளனவி’, ‘அண்ளடவீட்டார்’, ‘ஆ�ா்வது ்வார்டு’ ஆகிய 
பளடபபுக்்கள் இக் ்கால்கட்டத்தில் எழுதபபட்டள்வ 
ஆகும்.

1894ம் ஆண்டிலிருந்து அ்வைது இறுதிப பரு்வத்தில்தான் 
மி்கவும் சிக்்கலான தனித்து்வம்ச்காண்ட சிறு்களத்களையும் 
நாட்கங்்களையும் அ்வர் எழுதினார். ‘்கருந்து�வி’, 
‘றோைாத்சிடின் பிடில்’, ‘்கழுத்தில் அன்னா’, ‘மாடவீடு’, 
‘சநல்லிக்்கனி்கள்’, ‘நாய்க்்காைச் சீமாட்டி’, ‘றோபைாயர்’, 
‘மணம்கள்’ ஆகியள்வ இந்தக் ்காலத்தில் எழுதபபட்ட 
பளடபபுக்்கைாகும்.

44 வது வயதில் வைலபாறு பதைத்ைவர் :

மி்க இைளமயா்க நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டு்கள் 
மட்டுறோம ்வாழ்ந்த ஆண்டன் சசக்றோ்காவ் 568 ்களத்கள் 
எழுதியுள்ைார். இள்வ பதிமூன்று சதாகுதி்கைா்க 
ச்வளி்வந்துள்ைன. இள்வ தவிை அ்வருளடய ்கடிதங்்களும் 
நாட்குறிபபு்களும் தனியா்கத் சதாகுக்்கபபட்டு பல 
சமாழி்களிலும் ச்வளியாகி உள்ைன.

மைணத்தின் பின்னரும் ்வைலாற்ள�ப பளடத்த 
ஆண்டன் சசக்றோ்காவ் 1904 ெுளல 15இல் செர்மனியிலுள்ை 
பாதன்ச்வயிலரில் ஓய்ச்வடுக்்கப றோபான ஓர் அதி்காளல 
றோநைத்தில் தன் 44 ்வது ்வயதில் இயற்ள்கயுடன் தன் 
மூச்சுக்்காற்ள� இறுதியா்க இளணத்துக் ச்காண்டார்.

 ெந்திைா ம்னனைாகைன்

கனவுகளின் துர்க்கம்
நான் ்கனவு்கள் றோச்கரிபப்வன் 
ஆனால் விற்பளனக்்கல்ல 
விளத்களைபறோபால் தூவு்வதற்கும் 
இல்ளல 
துயிலிடத்தில் அ்வளைச் சந்தித்து
சசாபபன மளழ சபாழியப 
றோபாகிறோ�ன்! 
இடம் சபயர்ந்து... உடலளசந்து 
மடியில் சசன்று விழும் ்கனவு்கள்...
அறியாத்வள் ஆளசபபட்டு விட்டாள் 
ச்வறும் சசாற்்கள் 
குன்�க்கூ�ல் 
இருக்்கட்டுறோம... 
பிைக்ளஞயற்� ்கனவு்கள் கூட 
அ்வளுக்குள் ஓர் உயிர்பபு நிளல தரும் 
்கனா ஒரு மிதள்வ! 
அதளனக் ்கவ்விக்ச்காண்றோட பயணித்து 
சதாளலந்துறோபாய்...மீண்டும் 
இரு்வளையும் அலங்்கரித்து 
குறுநள்கக்்கச்சசய்யும் மந்திைம்! 
்வண்ணப பூச்சுப சபற்று...
ச்காட்டும் மளழயில் 
்களைந்றோதாடும் ்கருளம! 
ச்வளுத்துபறோபான நளைமுடியில் 
அள்வ்களும் விருத்தாபபியங்்கடந்து 
மதிபபும் மரியாளதயும் அளடயும் 
அபபு�ம்.. அபபு�ம் 
ச்கறோசாதியாய் மனளத நிைபபிய 
்கனவு்களுள் 
நான் துளலந்து துர்க்்கமாய் 
உருச்வடுபறோபன்.
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காவியங்்கள் ்காலத்தின் படிமங்்கசைன அளமந்திருக்்க, ்கடந்த ்காலத்தில் சீத்தளலச் சாத்தனார் எழுதிய 
மாதவியின் ம்கள் மணிறோம்களலயின் ்களதளய, நி்கழ்்காலத்தில் ்வாசிக்கும் ்வண்ணம் எழுத்தாைர் சத்யபபிரியன் 
அ்வர்்கைால் எளிளமபபடுத்தி எழுதபபட்ட நா்வறோல மணிறோம்களல. தமிழ் தாத்தா உ.றோ்வ.சா அ்வர்்கைால் 
்கண்டளடயபபட்டு உயிர்பிக்்கபபட்ட மூல நூலுக்கு உளை எழுதிய்வரும் அ்வறோை என்றிருக்்க, தமிளழ 
முதன்ளமப பாடமா்க ச்காண்ட ஆர்்வம் உள்ை்வர்்கள் மட்டுமல்லாமல் அளன்வரும் ்வாசித்து உள்்வாங்கும் 
்வண்ணம் நா்வல் ்வடி்வம் ச்காண்ட மணிறோம்களல எனும் இந்த நூலானது தனித் தன்ளமளய சபற்றிருக்கி�து.

தன் த்வ ்வலிளமயால் சதன் தமிழ்கத்திற்குத் திருபபி 
விட்ட்வர் என்� ்களத்கசைல்லாம் அம்மாமுனி்வருக்கு 
அளித்த நன்றியா்கறோ்வ பார்க்்க முடிகி�து.

்களதயின் படி, ்வானம் சபாய்த்து நாட்டில் 
பஞ்சம் ஏற்படும் சபாழுது, அதளனத் தீர்க்கும் 
விதமா்க மணிறோம்களலயின் ள்கயில் ஏந்திய அட்சயப 
பாத்திைமானது, அள்ை அள்ைக் குள�யாத உணவிளனக் 
ச்காடுத்து உதவி ்வருகி�து. ்வானில் ப�க்கும் ்வல்லளம 
சபற்�்வைா்கவும் மணிறோம்களல தி்கழ்கி�ாள். தீர்க்்க 
முடியாத துன்பங்்களுக்கு விடி்வா்க, மாயக் ்களத்கள் 
றோபால் றோதாற்�மளிக்கின்� ்கற்பளன்கள் மிகுந்த 
்காவியமா்க இந்த நூல் அளமந்திருக்கி�து. புத்தர் 
பி�பபதற்கு முன்றோப அ்வருக்்கா்க எழுபபபபட்ட 
பத்மபீடமானது முற்பி�வி்களையும் அடுத்த 
பி�வி்களையும் அறிவிக்கும் ்வல்லளம சபற்�தா்க 
்கற்பளனயில் ச்காண்டு ்களத்களை ்வடித்திருக்கி�ார். 
அவ்்வபறோபாது றோதான்றுகின்� சதய்்வங்்கள் சபரும்பாலும் 
சபண் சதய்்வங்்கைா்கறோ்வ இருக்கின்�ன. தான் பி�ந்த 
குலத்தின் ்வாழ்க்ள்களய சதாடர்ந்து ்வாழ விருபபம் 
ச்காள்ைாமல் அ� சநறி்களைப றோபாற்றி ்வாழ எண்ணம் 
ச்காண்ட்வளுக்கு தன்ளன ்காத்துக் ச்காள்ளும் ்கருவியா்க 
புத்த மதத்தின் றோபார்ள்வ றோதள்வபபட்டிருக்கி�து. 
தான் விரும்பிய ்வாழ்க்ள்களய றோபாைாடிப சபற்� 
சபண்ணின் ்வாழ்க்ள்கயா்கறோ்வ மணிறோம்களலயின் 
சரித்திைத்ளதக் ்காண முடிகி�து.

ஊர் மக்்களை ஒருங்கிளணக்கும் விழாக்்களை 
ஒற்றுளமறோயாடு ச்காண்டாடு்வதற்கு, அைண்மளனயிலிருந்து 
்வந்த சசய்தியா்க முைசறிவிபப்வன் கூறும் முன்னறிவிபபு்கள், 
அசம்பாவிதம் ஏதும் நடந்து விடாமல் இருக்்க 
றோ்வண்டுசமன்கி� பய உணர்றோ்வ விழாக்்களில் மக்்கள் 
கூடு்வதற்கு ்காைணமாகி இந்திை விழா சி�பபா்க 
ச்காண்டாடபபடுகி�சதன்று றோநைடியா்க இந்த நூலில் 
சசால்லபபடாத சசய்தி்களின் மூலம், ஆட்சியின் 
சூழ்ச்சி்களையும் நம்மால் அறிந்து ச்காள்ை முடிகி�து. 

  நூல் அறிமுகம்

பி்னைமா இைவிச்ெந்திைன் சென்ரனை.

்காவிரியின் ்களையில் றோதான்றிய ்களல்களில் ஒன்�ா்க 
இக்்காபபியம் இருக்கும் சபாழுது, ்கணிள்கயர் குலத்தில் 
பி�ந்து ்கற்பு சநறிறோயாடும் அ� சநறிறோயாடும் ்வாழ 
முயலும் மணிறோம்களலக்கு புத்த மதமானது அ்வள் 
பற்றிக்ச்காள்ை துடுபபா்க இருந்திருக்கி�து. ்காவிரியின் 
்வைத்தால் அதன் ்களை்களில் விளைந்திருக்கும் 
மூலிள்க்களின் மருத்து்வப பண்பு்களை ஆைாய்ந்து அதன் 
பலன்்களை மக்்களுக்கு அளித்த ஆைாய்ச்சியாைைா்க 
அ்கத்திய மாமுனி்வர் விைங்கிய சபாழுது, புைாணங்்களில் 
குறிபபிட்டள்வயா்க, அ்வர் குடகில் பி�ந்த ்காவிரிளய 
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ஒன்று கூடிய மக்்கைால் ஆற்றோ�ாைங்்களில் விளைந்த 
நா்கரீ்கமா்கவும் ்வைர்ந்த ்களல்கைா்கவும் விழாவின்றோபாது 
இடம்சபற்� ஆடல் பாடல் நி்கழ்ச்சி்களும் யாழிளச 
கூத்து்களும் இடம்சபற்று பள�சாற்றுகின்�ன.

வீசும் ்காற்றினாறோலா ஓடும் நீரினாறோலா இடம்சபயர்கின்� 
மணலினால் ந்கைங்்கள் புளதயுண்டு றோபா்வதும், 
்கடல்றோ்காள் ச்காள்்வதால் நீரில் மூழ்கிப றோபா்வதும், 
இயற்ள்கயில் அவ்்வபறோபாது இளடச்வளியில் நி்கழ்ந்து 
ச்காண்றோட தான் இருக்கின்�ன என்பளதயும் ்காவியங்்கள் 
பதிவில் ச்காண்டிருக்கின்�ன. மணிறோம்களலயில் இடம் 
சபற்றிருக்கும் ்கடல்றோ்காள் ச்காண்ட பூம்பு்காரும், 
றோபரியாறு என்று அறியபபட்ட ந்கைம் சபரியாற்றின் 
்களையில் அளமயபசபற்று, பி�கு ்காலபறோபாக்கில் அந்த 
ஆறு ச்காண்டு ்வந்து ச்காட்டிய மணலினால் மூழ்கிய 
அந்ந்களைக் குறித்தும் அதன் நடுறோ்வ ்கட்டபபட்டிருந்த 
புத்த வி்காைம் குறித்தும் த்க்வல்்கள் இந்த நூலில் இடம் 
சபற்றிருக்கின்�ன.

உல்க ்வளைபடத்தில் புவியின் அளமபபானது 
தன்ளன அவ்்வபறோபாது த்க்வளமத்துக் ச்காண்றோட 
இருக்கி�து. இைண்டு புள்ளி்களுக்கு இளடபபட்ட குறுகிய 
்கால இளடச்வளியில் ்வாழும் மனிதன் அ்வற்ள� 
முழுளமயா்கக் ்கண்டு, அறிந்து விட முடி்வதில்ளல. 
்வாழ்கின்� மக்்கள் அ்வை்வைது ்காலத்தில் பதிய 
ள்வத்துவிட்டுச் சசல்கின்� படிமங்்கறோை, மாற்�ங்்களை 
புவியியல் பைபபு நி்கழ்த்திக் ச்காண்டிருபபளத 
சாட்சியா்க தன்னுள் பதிய ள்வத்திருக்கி�து. 

்காவிரியின் றோபாக்கில் அதன் பயணத்தில் உடன் 
பயணித்து நூ�ாண்டு்களுக்கு முந்ளதய ்காறோ்வரியின் 
்வைலாற்ள�யும் உள்ைடக்கிய ொனகிைாமன் சிட்டி 
அ்வர்்கைால் எழுதபபட்ட, “நடந்தாய்; ்வாழி, ்காறோ்வரி!” 
நூலில் இடம் சபற்� ்கர்நாட்க மாநிலத்தில் மணற் 
குவியல்்கைால் மூடபபட்ட றோ்காவில் ஸ்தலங்்களையும் 
இவ்விடத்தில் குறிபபிடத் றோதான்றுகி�து. இறோத 
நூலில் றோசை நாட்டின் தளலந்கைான ்வஞ்சி என்று 
அளழக்்கபபட்ட மாந்கைானது தற்றோபாது றோ்கைை 
மாநிலத்தின் சபரியாற்றின் ்களைறோயாைம் உள்ை ்கரூர் 
பட்டிணம் என்பதற்கு ஆதாைங்்கள் இல்ளல என்றும், 
தமிழ்கத்தில் ்காவிரி ஆற்றின் ்களைறோயாைமுள்ை ்கரூறோை, 
அக்்காலங்்களில் தளலந்கைா்கத் தி்கழ்ந்து ்வந்திருக்்க 
றோ்வண்டுசமன்றும் குறிபபிட்டு, இதற்கு சாட்சியா்க 
கிறோைக்்க ்வைலாறு்களும் கி.பி மூன்�ாம் நூற்�ாண்டின் 
்கல்ச்வட்டு்களும் இருக்கின்�ன என்று சுட்டிக் ்காட்டுகி�ார். 
அ்கழ்்வாைாய்ச்சியின் மூலம் சதான்ளமயான சபாருள்்கள் 
கிட்டினால் இதளன உறுதிபபடுத்தலாசமன்றும் 
எழுதியிருக்கி�ார். இதளன நிரூபிக்கும் ்வண்ணமா்க 
பிற்்காலங்்களில் 1973ஆம் ஆண்டு்களில் ்கரூர் பகுதியில் 
நி்கழ்த்திய அ்கழ்்வாைாய்ச்சியானது றோைாமானியக் 
்காசு்களையும் ்கடல்்கடந்த ்களலப சபாருட்்களையும் 

நமக்கு அளித்து, றோமற்கு ்கடற்்களையிலிருந்து கிழக்கு 
்கடற்்களை சாளலறோயாடு சதாடர்பு ச்காண்ட ்கரூைானது 
தளலந்கைா்கத் தி்கழ்ந்து ்வாணிபத்தில் சி�ந்து 
விைங்கியதற்கு சாட்சியா்க தற்சபாழுது இருக்கி�து. 
றோதாண்டி எடுக்்கபபட்ட சபாருள்்களை பாது்காபபா்க 
ள்வபபதற்கு றோசைர் அ்கழ் ள்வபப்கமும் ்கரூரிறோலறோய 
அளமக்்கபபட்டிருக்கி�து. இவ்்வா�ா்க ்வைலாற்று 
ந்கர்வு்கள் இருக்கின்�ன.

சீத்தளலச் சாத்தனார் எழுதிய மணிறோம்களல 
்காவியத்தில் ்வஞ்சி மாந்கைம் என்று அக்்காலத்தில் 
அளழக்்கபபட்ட றோசை நாட்டின் ந்கைானது, தற்றோபாதுள்ை 
றோ்கைைா மாநிலத்தின் சபரியாற்றின் ்களைறோயாைம் 
இருக்கும் ்கரூர் பட்டணம் என்று 2022 ஆம் ஆண்டில் 
எழுதபபட்டிருக்கி� இந்நா்வலின் ஆசிரியர் சத்தியப 
பிரியன் அ்வர்்கள் குறிபபிட்டிருபபது, நிரூபிக்்கபபட்ட 
்கருத்திற்கு முைணா்கத் றோதான்றுகி�து.

றோதசிய ்கவி சுபபிைமணிய பாைதியார் தனது பாடலில், 
இந்தியத் தாயான்வள் தான் சசபபும்சமாழி்களை 
பதிசனட்டுளடய்வள் என்பளத றோதசத்தின் சபருளமயா்க 
குறிபபிட்டிருக்கும் சபாழுது, மணிறோம்களலயின் 
்காபபியத்தில், ்காஞ்சி மாந்கைானது பல்்களலக்்கழ்கங்்களை 
தன்னுள் ச்காண்டு, ்கல்வியில் சி�ந்து விைங்கி, 
அங்கு பதிசனட்டு சமாழி்களை றோபசும் மக்்கள் 
்வாழ்ந்திருந்தார்்கள் என்பளதயும் இந்த நூல் பதிவில் 
ச்காண்டிருக்கி�து. ்காவிரி ஆற்றின் சசழிபபால் 
அதன் ்களைறோயாைம் அளமந்திருந்த மாந்கைத்தின் 
மீதான ்வர்ணளனயில் அந்நாட்டில் சி�பபுற்றிருந்த 
்வாணிபமும், சிதறிய முத்துக்்களை றோ்கார்க்கும் 
சசழிபபும், ்கண்ணிற்றோ்க புலபபடாத சமல்லிய 
துணி்களும், மைத்தாலான சதய்்வமும், புழக்்கத்திலிருந்த 
சசறி்வான சசாற்்களும், எந்திைங்்களின் உதவியால் 
நீர் இள�க்்கபபடும் றோ்கணியும், மலர்ந்த மலர்்களும், 
்வாழ்ந்த விலங்கு்களும், ்காவிரியின் ஆற்�ங்்களை 
நா்கரீ்கத்ளதயும் நமக்கு அறிவித்துவிடுகின்�ன.

சீத்தளல சாத்தனார் இயற்றிய மணிறோம்களலயின் 30 
்காளத்களையும் தமக்றோ்க உரிய சதானியில் ்களத்கைா்க 
விைக்்கமளித்து ஒவ்ச்வான்றிற்கும் இறுதியில் பின் 
குறிபபுக்்களைக் ச்காடுத்தும் ்வாசிக்்க விருபபமிருக்கும் 
மக்்களிடம் மணிறோம்களலளய எளிளமயா்கக் ச்காண்டு 
சசல்லும் சசறிவு மிக்்க சசாற்்கைாலான நூலின் நா்வல் 
்வடி்வம் சி�பபு. பாது்காக்்கபபட றோ்வண்டிய ஆய்வு 
நூல். ஆசிரியருக்கு நன்றி.

நூல் : மணிறோம்களல
ஆசிரியர்: சத்தியப பிரியன் ்வடி்வம். : நா்வல்
பதிபப்கம்: சு்வாசம்
விளல. : ₹ 260
பக்்கங்்கள்: 239
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வம்சக்தொகாடி
ஈனும்்வளை சுமந்தாள்- அன்ளன 
்காற்றில் மிதந்த ம்கைந்தமணிறோபால்
்காலம் ்வரும்்வளை ்காத்திருந்றோதாம்` 
இைறோ்வனில் ்காலத்தில் ்வந்துதித்தாய் 
இன்பமும், மகிழ்வும் சி�்கடித்து 
பளனறோபால் உயர்ந்து நிற்்க …
உன் ்வைள்வக்்கண்டு-கிழக்கில்
உதித்தான் உதய சூரியன்... 
பூமித்தாய் பூரித்தாள்
பூக்்களும் சசடி்களில் பூத்தன...
குயில் இளசயளமக்்க 
மயில் றோதாள்க விரித்து ஆடின...
சதன்�லின் தாலாட்டில் 
ஊசியிளல மைங்்கள்-உனக்கு 
சந்றோதாச சாமளை வீசின...
்கார்றோம்கம் உளனபபார்க்்க 
்வானத்திலிருந்து மளழயா்க 
பூமிறோநாக்கி பயணித்தாள்...
ஆண்ட்வன் அற்புதபபளடபபில் 
அளசக்்க முடியா அதிசயம் - நீ... 
உ�ச்வன ஆயிைம் இருந்தும், 
உன் ்வைறோ்வ எம்மிதயத்தில் 
இன்பமாய் பூத்துக் குலுங்குகி�து...
உன் மழளல மு்கம் ்கண்டு
எம் மனக்்க்வளலசயல்லாம் 
்காற்றிறோல ்களைந்து றோபானது...
உன் ்கண்ணளசள்வக் ்கண்டு 
உல்க அதிசயங்்கள் வியந்து நிற்கி�து...
உன் முதல் அழுகுைல் றோ்கட்டு
குடும்பறோம ்வானத்தின் எல்ளல்வளை 
சசன்�து - மகிழ்ச்சிக் ்கடலில்...
உன் சசவ்விதழ் சிரிபபழகில் 
றோ�ாொ மலறோை சபா�ாளம ச்காள்ளுதடி...
அதி்காளல பூக்்களின் சிரிபளப 
விஞ்சி நிற்கி�து- உன் மழளலச்சிரிபபு...

எம்ள்கயில் கிளடத்த சபாக்கிசறோம`
றோ்காளட்கால குளிர்த் சதன்�றோல
என்றும் எமக்கு நீ – ்வசந்தறோம..!
பல குளட்கைாலும் மளழளய 
நிறுத்த முடியாது- உன் குைல்றோ்கட்டு 
மளழகூட நின்று றோபானது...
நீ சுட்டும் பிஞ்சு விைல் - இனி 
உங்்களுக்கு எல்லாறோம நாசனன 
உளைக்கி�து ்கட்டியம் கூறி...
உன்னுடன் இருக்கும் ஒவ்ச்வாரு 
சநாடியும் எம்்வாழ்வில்` 
சபான்னான ்கணங்்கறோை...
்வானத்து நட்சத்திைங்்களை 
றோ்கார்ள்வயாக்கி *அம்மா அபபா* 
சதாட்டில் ்கட்டி ்களிபபுற்�னர்...
அருளம மாமா “ளமலா”வுக்கு 
புன்னள்கயுடன் சபான்னள்க 
றோபாட்டு பூரித்தான்...
சித்திறோயா-”ளமலாக்குட்டி..
ளமலாக்குட்டி”என விழித்து 
முத்தமளழ சபாழிகி�ாள்...
“குட்டி அம்மா.. குட்டி அம்மா” என 
உன் “பாட்டி” குைல் ச்காடுத்து கூவுகி�ாள்...
தமிழும் அழகு - நீயும் அழகு 
சமாழி்கசைல்லாம் றோதாற்று 
நிற்கும் - உன் மழளல சமாழியில்...
உன்னழுள்க கூட ்கவிளதயானது` 
உனதன்புத் *தாத்தாவிற்கு*...
நான் எழுதும் ்கவிளத்களில்`
நான் ்கண்ட மி்கச்சி�ந்த 
நாசலழுத்து - *றோபர்த்தி*

சபாலிரக செயா.(சுவிஸ்)
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புதுக்கவிய்த உருவாக்க மரபும் சிறுபத்திரியக அரசிைலும்

சிறுபத்திரிள்க – புதுக்்கவிளத இைண்டுக்குமான அைசியல் ்கால்கட்டமா்க 1960 முதல் 1980 ்வளையிலான 
்கால்கட்டம். இக்்காலச் சூழலில் எழுத்து மைளப அடிபபளடயா்கக் ச்காண்டு ்கசடதப�, பிைக்ளஞ, ழ, ்க்வனம் 
றோபான்� பத்திரிள்க்கள் றோதான்றின. நவீன ்கவிளத்களை உரு்வாக்்க இச்சிறுபத்திரிள்க்கள் சதாடர்ந்து றோபாைாடியுள்ைன. 
றோமலும் இலத்தின் அசமரிக்்க இலக்கியத்தின் தாக்்கத்தாலும், ஆபபிரிக்்க இலக்கியத்தின் தாக்்கத்தாலும் 
புதிய ்கவிளத முயற்சி்கள் இக்்காலச் சூழலில் முன்சனடுக்்கபபட்டன. இச்சூழலில்தான் சிறுபத்திரிள்கக்்கான 
அைசியலும், புதுக்்கவிளத உரு்வாக்்க மைபும் சதாடர்புச்காள்கி�து. சபாது்வா்க தமிழிலக்கிய உரு்வாக்்க 
மைபு, ்காலந்றோதாறும் எம்மாதிரியான தத்து்வார்த்த, அ�ம் சார்ந்த அணுகு முள�்களையும், ்வடி்வங்்களையும் 
ஏற்று்வந்தன என்பளத நாம், நிலப பாகுபாட்டின் கீழான ்வாழ்வியல், அ்கம்-பு�ம், அ�த்றோதாடான ்கற்பு, 
புளன்களத்கைாலான ்காபபிய இலக்கியங்்கள், பக்தி சநறிபபாடல்்கள், இலக்்கண ்வடி்வங்்கைான பல்றோ்வறு 
பா்வள்க்கள், ்வசனம், ஹ-கூ உள்ளிட்ட பல்றோ்வறு உளைநளட சதாடர்பான ்கவிளதப றோபாக்கு்கள் மூலம் 
அறியலாம். அறோதறோபால் தற்்கால புதுக்்கவிளத்களுக்கும் சிறுபத்திரிள்க ்கருத்தியல்்களுக்கும் இளடயிலான 
அைசியளல, அதன் ்வைலாற்று றோபாக்குடன் பார்க்்கறோ்வண்டிய றோதள்வ ஏற்படுகி�து. அதன்கீழ் எழுத்துக்குப 
பி�்கான சிறுபத்திரிள்கச் சூழல், ஆங்கில இலக்கிய பயிற்சியற்�, சமாழிசபயர்பபு இலக்கியங்்கள் அல்லாத 

 கட்டுரை

ரமத்திரி அன்பு,  காஞ்சிபுைம்.

தாய்சமாழி – பளடபபு்களுக்கும் பளடபபாைர்்களுக்கும் 
முக்கியத்து்வம் தரும் ்வள்கயில் அளமந்துள்ைது. 
இதற்குச் சி�ந்த உதாைணமா்க இடதுசாரி இயக்்கத்தின் 
தாக்்கத்தால் ச்வளியான தாமளை ஆகும். அறோதறோபால 
எழுத்து ச்வளியிட்ட நவீன அறிமு்கங்்களை 
விரிவுபடுத்தும் விதமா்க இலக்கிய்வட்டம், நளட, 
்கசடதப�, ஞானைதம், யாத்ைா, ச்கால்லிபபாள்வ, 
ள்வள்க, ்காலச்சு்வடு உள்ளிட்ட சிறுபத்திரிள்க்கள் 
எழுத்து ச்வளியிடாத நவீன ஓவியங்்கள், ்கவிளத்கள், 
்கருத்தியல்்கள் ஆகிய்வற்ள� ச்வளியிட்டன. இதில் 
எழுத்துள்வக் ்காட்டிலும் பன்மடங்கு சமாழிசபயர்பபு 
இலக்கியத்திற்கு முக்கியத்து்வம் தந்த சிறுபத்திரிள்கயா்க 
இலக்கிய ச்வளி்வட்டம் அளமந்திருக்கி�து. றோமலும் 
இதில், 

“ச்வளியான சமாழியாக்்கங்்கள் ஒருவித அைசியல் 
உரு்வாக்்கங்்கைா்க அளமந்திருந்தன. படி்கள் சதாடங்கி 
டால்ஸ்டாய், தாகூர், ்கார்க்கி, மாயாறோ்கா்வஸ்கி, புஸ்கின் 
உள்ளிட்ட பலரின் ஆக்்கங்்கள் மிகுதியா்க தமிழில் 
சமாழிசபயர்க்்கபபட்டு, சிறுபத்திரிள்க்களில் ச்வளி்வந்தன. 
றோசாசலிச சார்பாைர்்கள் மற்றும் ்கம்யூனிஸ்டு்கள் 
என்று சசால்லிக்ச்காண்ட்வர்்கள் தங்்கள் இதழ்்களில் 
இவ்்வள்கயானப பளடபபு்களை சமாழியாக்்கம் 
சசய்தனர். ்க.நா.சு. இலக்கிய ்வட்டம் ்வழியா்க சசய்த 
சமாழியாக்்கங்்கள் றோமற்குறித்த பளடபபு்களிலிருந்து 
அைசியல் ரீதியா்க ்கருத்து றோ்வறுபட்ட பளடபபு்கைா்கறோ்வ 
சபரும் பகுதி இருந்தளதக் ்காண்கிறோ�ாம்,”

(வீ.அைசு., சிறுபத்திரிள்க அைசியல்., பரிசல் 
ச்வளியீடு., சசன்ளன., 2006., ப.19)
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அறோதறோபால எழுத்து ச்வளியான ்காலக்்கட்டத்தில் 
்களணயாழி திைாவிட இயக்்கத்ளத விமர்சனம் 
சசய்யும் பத்திரிள்கயா்கவும்; நா.பார்த்தசாைதியின் 
தீபம் பல்றோ்வறு பளடபபாளி்களின் றோநர்்காணல்்கள் 
மற்றும் சதாடர்்கட்டுளை்கள், சதாடர் விமர்சனங்்கள் 
ஆகிய்வற்ள� ச்வளியிடும் பத்திரிள்கயா்கவும்; 1967 
இல் ச்வளியான புதிய தளலமுள�, பரிமாணம், 1983 
இல் ச்வளியான நி்கழ், மார்க்சியம், இன்று ஆகிய 
பத்திரிள்க்கள் தீவிைமான மார்க்சியத்ளத முன்சனடுக்கும் 
பத்திரிள்க்கைா்கவும் இருந்திருக்கின்�ன. இதனடிபபளடயில் 
இருத்தலியம், அந்நியமாதல் றோபான்� ்கருத்துக்்கள் 
சசயலூக்்கம் சபற்�து குறிபபிடத்தக்்கதாகும். 

சுயமரியாளத இயக்்கம் (1925), திைாவிட பாைம்பரியம் 
(1912), தனித்தமிழ் இயக்்கம் (1918), திைாவிட மாண்வர் 
சங்்கம் (1912), சதன்னிந்திய நல உரிளமச் சங்்கம் 
(1914), நீதிக்்கட்சி (1917), தமிழிளச இயக்்கம், இந்தி 
எதிர்பபுப றோபாைாட்டம், ளச்வ எழுச்சியளமபபு என 
1910 க்குப பி�கு றோதான்றிய றோதசிய முதன்ளமயாக்்கச் 
சங்்கங்்களின் உரு்வாக்்கங்்கள் இதற்ச்கல்லாம் 
அடித்தைமா்க அளமந்திருக்கின்�ன. இதன் தாக்்கத்தால் 
சிறுபத்திரிள்க மைபு - ள்வதீ்கம் மைபு, திைாவிட மைபு, 
இடது சாரிய மைபு என்னும் மும்முள� பண்பாட்ளடத் 
றோதாற்றுவித்துள்ைது. அதன்கீழ், நவீன புளன்களத்கள், 
நவீன்கவிளத்கள் முன்சனடுக்்கபபட்டறோதாடு, 

“நவீன சினிமா மற்றும் ஓவியம், ஓவியம் பற்றிய 
உளையாடல்்கள்; சதருக்கூத்து றோபான்� பாைம்பரிய 
நி்கழ்்களல ்வடி்வங்்களில் நுண்ணிய அைசியல் சார்ந்த 
உளையாடல்்கள்; ்கர்நாட்க இளச மற்றும் பைதநாட்டியம் 
றோபான்� ள்வதீ்க ்களல ச்வளிபபாடு்கள் சார்ந்த 
விமர்சனங்்கள்”

(வீ.அைசு., சிறுபத்திரிள்க அைசியல்., பரிசல் 
ச்வளியீடு., சசன்ளன., 2006., ப.22)

ஆகிய நவீன, மாற்றுக்்கருத்து ்வடி்வங்்களும் 
முன்சனடுக்்கபபட்டன. இதற்குப பி�கு நவீன அைங்்க 
அளமபபு்கள், சுத்த இலக்கியம், சுத்த ்களலநி்கழ்வு்கள் 
ஆகியன உரு்வாயின. இதில் யாத்ைா, ள்வள்க றோபான்� 
சிறுபத்திரிள்க்களின் பங்கு குறிபபிடத்தக்்கதாகும். 

புதுக்்கவிளத மைபில் உரு்வான தத்து்வார்த்தம்

 ்கவிஞன் தான், ்கண்ட அனுப்வநிளலளயப 
சபாது்வான ஒரு உண்ளமறோயாடு ச்காண்டு றோசர்பபது 
தத்து்வார்த்தமான ச்வளிபபாடா்க அளமகி�து. இதில் 
்கவிஞன் சசால்ல ்வரும் சபாருள், புதிய உணர்ள்வயும் 
்வலுள்வயும் ஒரு புதிய றோ்காணத்ளதயும் சபறுகி�து.

 ஒரு அனுப்வசாலியின் சிதறிய மன உணர்வு்களின் 
ச்வளிபபாடா்கவும், சித்திைங்்கைாவும் ்வாசிபபாைர்்களின் 
ஆழ்மனதிற்குள் சசல்லும் ்கவிளதயின் ்கருத்தா்கவும் 
தத்து்வார்த்தங்்கள் அளம்வதால், அதன் புரிதல் மிகுந்த 

்கடினத்ளதப சபறுகின்�ன. ஏசனனில், சபாது்வா்க 
புதுக்்கவிளத்கள் பைந்த சபாருைாழம் மிக்்கள்வ்கள். 
அதன்கீழ் ்கவிஞனின் அனுப்வம் தந்த ஒருசசால் 
்வாச்கனுக்கு றோ்வச�ாரு அனுப்வத்ளத ஏற்படுத்தியிருபபின், 
்கவிஞன் சசால்ல நிளனத்தசபாருள் ச்வகுஇயல்பா்க 
மாற்�ம் சபற்றுவிடும். இச்சுதந்திைம் புதுக்்கவிளதக்கு 
இயல்பானதாகும். அறோதறோநைத்தில் ்கவிஞன் உணர்த்த 
விரும்பும் சில குறிபபிட்ட அனுப்வங்்கள் எல்லா ்வள்கயான 
்வாச்கர்்களையும் சசன்று றோசரும் தன்ளமயுளடயதா்கத் 
தி்கழ்கின்�து. உதாைணமா்க,

“்கருபபு ்வளையல் ள்கயுடன் ஒருத்தி
குனிந்து ்வளைந்து சபருக்கிப றோபானாள்
்வாசல் சுத்தமாச்சு மனம் குபளபயாச்சு”

(தி . சு . நட ை ா சன் . ,  ்கவிளதசயன்னும் 
சமாழி.,(நூ.இ).,ப.49.,்கல்யாண்ஜி ்கவிளத., சித்திளை 
நிலவு ச்வளியீடு., மதுளை., 2002., (எ.ஆ.ப))

இக்்கவிளத ்வரி்களைக் குறிபபிடலாம். இதில் ்கவிஞனின் 
தனிபபட்ட அனுப்வம் மட்டும் ச்வளிபபடாமல், 
இன்னும் சிலரின் அனுப்வங்்களும் ச்வளிபபடு்வளதக் 
்காணமுடிகி�து. றோமலும் இக்்கவிளதக்குப பின்னால் ஒரு 
்வக்கிைமான மனபபான்ளம ச்வளிபபடு்வளத ்காணலாம். 
இவ்்வக்கிைமான மனபபான்ளம நிச்சயம் ஒரு ்கவிஞனின் 
அல்லது அக்்கவிளதளய ்வாசிக்கும் ்வாசிபபாைனின் 
மனபபான்ளம மட்டுமல்ல. இது ஒரு இனத்துக்்கான 
மனபபான்ளமயா்க இக்்கவிளதயில் சபாதுளமப 
படுத்தபபட்டுள்ைது. றோமலும் இக்்கவிளத மீண்டும் மீண்டும் 
்வாசிக்்கபபடும் சபாழுது, நம் ஆழ்மனதுக்குள்ைான 
்வக்கிை மனபபான்ளமளயத் சதளி்வாக்கி – நமக்குள் 
சபண்்கள் ச்வறும் றோபா்கபசபாருைல்ல என்� மனநிளலளய 
உண்டாக்குகின்�து. இங்குதான் ்கவிஞனின் அனுப்வம் 
சமூ்கம் சார்ந்த ச்வற்றிளய அளடயபறோபாைாடும் 
றோபாைாட்டம் நி்கழ்கி�து. அறோதறோபால் ்கறுபபு ்வளையல் 
றோபாட்ட சபண் என்� சசாற்ச�ாடர் ்காலம் ்காலமா்க 
சபண்்கள் அடிளமபபடுத்தப பட்டிருக்கும் சூழளலயும் 
விைக்கு்வதா்க அளமந்திருக்கி�து. இம்மாதிரியான 
்கவிளதக்குள் ்கவிஞன், தான் சசால்ல்வரும் 
அனுப்வத்ளதப பை்வலாக்கும் சபாழுது அந்த அனுப்வம் 
றோபாதிய புரிதலுக்கு ்வைாத சூழலில் தத்து்வார்த்தமா்க 
ச்வளிபபடும். இத்தள்கய தத்து்வார்த்த ச்வளிபபாட்டு 
மைபு, தமிழ்க்்கவிளத மைபில் மி்கவும் பழளமயான 
மைபாகும். இம்மைபு இலக்கியச் சசய்றோநர்த்திறோயாடும் 
சமூ்க றோநாக்றோ்காடும் தத்து்வங்்களை இளணத்துச் சசான்ன 
பாைதியிலிருந்து, ந.பிச்சமூர்த்தி, கு.ப.ைா என ்வைர்ந்து, 
இன்று அயல்சமாழி ்வைவு்கைான நவீனத்து்வம் றோபான்� 
புதிய உள்ளீடு்களைப புதுக்்கவிளதயில் ச்காண்டு 
்வந்திருக்கி�து. அதன்கீழ் புதுக்்கவிளத ்வைலாற்றில் 
எழுத்து ஒரு்வள்கயான தத்து்வார்த்த உளையாடளல 
உரு்வாக்கியது. அதிலிருந்து படி்கள் அம்மைளப 
்வைர்த்சதடுத்து, சிறுபத்திரிள்க இயக்்கம் என்பளத 
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அடிபபளடயில் ஓர் மாற்று இயக்்கமா்க மாற்றியிருக்கி�து. 
இதனடிபபளடயிறோலறோய இலக்கு அளமபபு சபண்ணியம், 
தலித்தியம் குறித்த வி்வாதங்்களையும்; றோதசியம் குறித்த 
்கருத்தாக்்கங்்களையும் சதாடர்ந்து ச்வளியிட்டது என்பது 
குறிபபிடத்தக்்கது. அறோதறோபால் படி்கள் சசய்து ்வந்த 
இலக்கிய றோமம்பாடு்களை றோமலும் (்காலாண்டிதழ்) 
பல்்களலக்்கழ்கங்்களுக்கும், ்கல்லூரி்களுக்கும் 
எடுத்துச்சசன்�து. றோமலும் பளடபபு்களுக்கு முக்கியத்து்வம் 
தரு்வளத நிறுத்திக்ச்காண்டு பளடபபு்கள் சார்ந்த 
நவீன ்கருத்தாக்்கங்்களைக் ்கட்டுளை்கைா்க ச்வளியிட்ட 
மி்கமுக்கிய சிறுபத்திரிள்கயாகும். 

 சபாது்வா்க தமிழ் இலக்கியத்தின் சூழல் ்கால 
அணுகுமுள�க்கு ஏற்ப மாறும் தன்ளமச்காண்டது. 
இதளன சமஸ்கிருதம் அறிமு்கமான சூழலில் எஸ்.
ள்வயாபுரிபபிள்ளை, சத.சபா.மீனாட்சிசுந்தைனார் 
கிறோைக்்கம் மற்றும் கிருத்து்வம் அறிமு்கமான சுழலில் 
றோபைா.்க.ள்கலாசபதி, இ்வருக்குபபி�கு ்க.நா.சு, சி.சு.
சசல்லபபா, இ்வர்்களைத் சதாடர்ந்து ்கா.சி்வதம்பி, 
றோ்க.றோ்கச்வன் ஆகிறோயார் உரு்வாக்கிய ஒபபாய்வு, மற்றும் 
சபாருள்முதல்்வாதம், நவீன ச்வளிபபாட்டுத் தன்ளம்கள் 
முதலான அணுகுமுள�்கைால் நாம் அறிகிறோ�ாம். 
இத்தள்கய இலக்கியத்தின் மீதான மாறுபட்ட 
அணுகுமுள�்களையும் நமக்கு சிறுபத்திரிள்க்கறோை 
ச்காண்டு்வந்து றோசர்த்துள்ைன. 

தற்்கால சிறுபத்திரிள்க்களும் இலக்கிய இயங்குதைங்்களும் 

 தமிழில் பன்மு்கபபட்ட சிந்தளன்கள் ்வாச்கர் 
மனங்்களைத் ளதக்கும் விதத்திலும், ஒரு அறி்வார்த்தமான 
சமூ்கத்ளதக் ்கட்டிசயழுபபும் விதத்திலும் சிறுபத்திரிள்க்கள் 
பல அறிய சசயல்்களை முன்சனடுத்துள்ைன. அதில் 
மணிக்ச்காடி, சூ�ா்வளி, சைஸ்்வதி, எழுத்து முதலான 
பத்திரிள்க்களின் சசயல்பாடு்கள் முதன்ளம சபறுகின்�ன. 
அதன்கீழ் றோமற்்கத்திய சிந்தளன்களை அபபடிறோய 
ஏற்றுக்ச்காள்ளும் விமர்சன முள�, தமிழின் ்வைமான 
்கவிளத மைபு தந்த எழுச்சி, உத்றோ்வ்கம், இடதுசாரிய 
றோபாக்கும் அணுகுமுள�யும், நவீன சிந்தளன்களை 
மைபிலக்கியங்்கறோைாடு சபாருத்திபபார்க்கும் முயற்சி 
ஆகியன சிறுபத்திரிள்கச் சூழலால் ஏற்பட்ட அடிபபளட 
மாற்�ங்்கைாகும். 

 தற்்காலம் என்னும் சசால்லாடலுக்கு இங்கு மானுட 
அ� ஒழுக்்கங்்கள் மீதான சிந்தளன்கள் முன்சனடுக்்கபபட்ட 
1980 ்களுக்குப பி�்கான ்கால்கட்டத்ளதப சபாருைா்கக் 
ச்காள்ைலாம். இக்்காலச் சூழல், ச்வகுசன சமூ்க 
இலக்கியத்திற்குள் சபண் இருபபு பற்றிய ்கருத்துக்்களையும் 
சபண்ணிய இலக்கியங்்களையும் அதற்கு நி்கைா்க அல்லது 
இளணயா்க விளிம்புநிளல மக்்களுக்்கான இருபபும் 
்வாழ்வியல் பதிவும் இடம்சபற்�து குறிபபிடத்தக்்கது. 
இத்தள்கய தன்ளம்களை உள்ைடக்கி முதன்முதலில் 
ச்வளி்வந்த சிறுபத்திரிள்கயா்க படி்கள், நி�பபிரிள்க 
முதலிய பத்திரிக்ள்க்களைக் குறிபபிடலாம்.

“படி்கள் இதழில் தமிழ்வன் எழுபபிய தமிழில் தலித் 
இலக்கியம் றோதான்றுமா? என்கி� றோ்கள்வியும், சதாடர்ந்து 
அபபத்திரிள்க்களின் றோ்வறு றோ்வறு ச்வளியீடு்களில் 
எழுதபபட்ட தலித் இலக்கிய வி்வாதங்்களும் 1983-இல் 
இந்திைன் சமாழிசபயர்த்த அள�க்குள் ்வந்த ஆபபிரிக்்க 
்வானம் ்கவிளத சதாகுபபு தந்த உத்றோ்வ்கமும், தமிழில் 
தலித் இலக்கியச் சசால்லாடல்்கள் றோதான்று்வதற்கு 
முன்முயற்சி்கைா்க அளமந்தன. தலித் இலக்கியத்தின் 
ஒட்டுசமாத்த எழுச்சிளய 1990 ்களுக்குப பி�கு நடந்த 
அம்றோபத்்கர் நூற்�ாண்டு ச்காண்டாட்டங்்களிறோல ச்வகு்வா்கக் 
்காணமுடிந்தது. இதன் ்வைர்ச்சியில் நி�பபிரிள்கயின் 
சசயல்பாடு்கள் என்பள்வ அபாைமானள்வயாகும். 
றோமலும் தலித் என்ப்வர் யார்? தலித் இலக்கியத்திற்்கான 
றோ்காட்பாடு்கள் எள்வ என்பதான விைக்்கமுள� பதிவு்கள் 
இவ்விதழின் ்வழிறோய முன்றோனடுக்்கபபட்டன.”

(ச.பச்ளசநிலா., சம்காலச் சிறுபத்திரிள்க மீதான 
உளையாடல்(்க.இ)., திண்ளண., 

தமிழின் முதல் இளணய ்வாைபபத்திரிள்க., ப.20183) 

அளதத்சதாடர்ந்து சபண்ணியம், தலித்தியம், என்� 
்கருத்தியல்்கள் நிளலபசபற்று இந்தியாடுறோட (1995) 
றோபான்� ச்வகுசன பத்திரிள்க்களில் வி்வாதிக்்கபபட்டன. 
எனினும் சபரிய அைவில் ச்வகுசனப பத்திரிள்க்களில் 
தலித்தியம், சபண்ணியம் குறித்த வி்வாதங்்கள் 
இடம்சப�வில்ளல. அறோதாடு ச்வகுசன மக்்கள் 
தைத்திலும் இச்சிந்தளன்கள் குறித்த பார்ள்வ சிறிதும் 
இல்லாமல் இருபபளதயும் நாம் ்காண்கிறோ�ாம். 
இந்நிளலயில் ச்வகுசனப பத்திரிள்க்களில் இருந்து 
சிறுபத்திரிள்க்கள் எவ்்வாறு றோ்வறுபடுகின்�ன என்� 
சூழளல வீ.அைசு, 

“சமூ்கத்தில் ்கட்டபபடும் நம்பிக்ள்க சார்ந்த சடங்கு்கள் 
அள்வ்களின் மூலமா்க உருபசபரும் விழுமியங்்கைாகிய 
சில்வற்ள� ச்வகுசனப பண்பாடு றோ்கள்வி்களின்றி 
ஏற்றுக்ச்காள்ளும். மா�ா்கச் சிறுபத்திரிள்கப பண்பாடு 
இதளனக் றோ்கள்விக்குள்ைாக்கும்

(வீ.அைசு., சிறுபத்திரிள்க அைசியல்., பரிசல் 
ச்வளியீடு., சசன்ளன., 2006.,ப.24) 

என்று குறிபபிடுகி�ார்.

 இதுறோபால சிறுபத்திரிள்க்களின் இலக்கிய 
உரு்வாக்்கத்திற்கும் ்வைர்ச்சி சூழலுக்கும் ஏற்ப பல்றோ்வறு 
பங்்களிபபு்களை நி்கழ்த்தியுள்ைன. ச்காள்ள்கக்்கா்கவும், 
இடதுசாரிய ்கருத்தியலுக்்கா்கவும் சில தனித்து இயங்கும் 
பத்திரிள்க்களும் ச்வளி ்வந்திருக்கின்�ன. இச்சூழல் 
இன்னும் புதுக்்கவிளத உள்ளிட்ட புத்திலக்கிய மைளப 
அடுத்த நிளலளயக்குக் ச்காண்டுசசல்லவும், அதன்மீதான 
அைசியளல தன்்வசமாக்கிக் ச்காள்ைவும் உறுதுளணயா்க 
இருக்்கக் ்காணலாம். இள்வறோபான்� சசயலாக்்கங்்களும் 
சிறுபத்திரிள்க்கைால் கிளடக்்கபசபற்�னறோ்வ.
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என்னுய்டை பார்யவயில் 
திருவிழா 

்கதைச்சுருக்்கம் 

அண்ணன் -தம்பி்களுக்குள் நடக்கும் சிறு 
பிைச்சளன எபபடி பூதா்கைமா்க உ�வு்களை பல 
்வருடங்்களுக்கு பிரிக்கி�து.த்கபபனார் மூத்த ம்கனின் 
குடுமபத்ளத மட்டும் விலக்கி ள்வக்கி�ார்.சறோ்காதை-
சறோ்காதரி்களும் தன் அபபா்வால் மூத்த அண்ணனின் 
குடும்பத்றோதாடு எந்த நல்லது -ச்கட்டது்களிலும் 
்கலந்து ச்காள்்வதில்ளல இவ்்வைவு ஏன் றோநருக்கு 
றோநர் பார்த்தால் கூட மு்கம் ச்காடுத்து றோபசாமல் 
இருக்கும் சூழ்நிளலயில் அ்வர்்கள் மீண்டும் 
ஒன்�ா்க இளணந்தார்்கைா,இல்ளலயா என்பளத 
்காதல்,றோ்காபம்,வீைாபபு,நட்பு,பள்க,பண்டிள்கன்னு 
எல்லா்வற்ள�யும் ்கலந்து ்கட்டி சுபமாய் தந்திருக்கும் 
சக்்களை சபாங்்கல் தான் இந்த திருவிழா 

சபரிய்வர் அழ்கர்சாமி,றோ்காவிந்தன்,்கருபப
ன்,ைாெு,சுபபிைமணி,தீபா,்கந்தசாமி,ைாஜி,ைாெு 
அழ்கபபன்,்கன்க்வல்லி,்கண்ணன் -பு்வனா என்கி� 
புவி,மல்லி்கா,குணா அழ்கபபன்,சுந்தரி,ைாதா,சிறோன
்கா,ைா்கவி,ப்வானி சுறோலாச்சனா,சசல்்வைாணி,சுபா, 
சசல்்வம்,சந்றோதாஷ்,ஆ்காஷ்,ைாமனாதன்,மறோனாைஞ்சி
தம், இைாமச்சந்திைன், இைாமதாஸ், ைாெமாணிக்்கம், 
சபருமாள்,றோச்கர் மற்றும் சபரிய்வரின் மளனவி என 
இந்த நா்வலில் நிள�ய ்கதாபபாத்திைங்்கள் ்வந்தாலும் 
ஒவ்ச்வாரு ்கதாபபாத்திைம் றோதள்வயில்லாமல் 
புகுத்தபபட வில்ளல..

ஒரு குடும்பத்தின் வீைாபபால் ஏற்படும் பிரிவு அளத 
ஒட்டி்வரும் ்களத என எளிளமயா்க றோதான்றினாலும் 
ஒவ்ச்வாரு ்கதாபபாத்திைத்தின் கிளைக்்களத்களும் 
ைசிக்கும் படியா்க இருந்தது.குறிபபா்க ்கண்ணன் 
-குணா புளிய மைத்தடியில் றோபசிக்ச்காள்ளும் சில 
்காட்சி்களை இயக்குனர் சுந்தர் சி ளைட்ஸ் ்வாங்கி 
அ்வர் படத்தில் ள்வத்து ச்காள்ைலாம்.அவ்்வைவு 
நள்கச்சுள்வயா்க அந்த பகுதி இருந்தது 

 விமர்ெனைம்

சநௌஷாத் கான்.லி
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“எள்ளு தான் எண்சணய்க்கு ்காயுதுன்னா 
 எலிப புழுக்்க ஏண்டா ்காயணும்?
எனக்்கா்க இத சசய்ய மாட்டீயா?
முரு்கனுக்்கா்க நாைதரு தூது றோபா்கல 
உன்ளனய தூது றோபா்க சசால்லல 
சதாணக்கித தாறோன நிக்்க சசால்றோ�ன் 
றோடய் அபபடி பார்க்்காறோதடா 
இட்லிய திங்்க சசான்னா 
நீ அ்வைத் திம்றோப றோபால 
அ்கங்்காைம் மாபை அ்கங்்காைம் 
ஆமாம் மாபை ்காைம் தான் 
்வை மிை்காய் சாம்பாருல அதி்கமா றோபாட்டுட்டாங்்க 

குணா -ஆ்காஷ் -்கண்ணன் ்வரும் சில இடங்்களில் 
எல்லாம் கிைாமத்து மனிதர்்களின் குசும்பும் றோபச்சும் 
்வாச்களன ச்வகு்வா்க ஈர்க்கி�து.

திமு்க,அதிமு்க ள்வ றோபாகி� றோபாக்கில் யாரும் 
றோ்காபித்து ச்காள்ைாத்வாறு சில ்வாச்கங்்களை ள்வத்து 
நக்்கல் அடித்திருபபது ைசிக்கும் படியா்க இருந்தது 

்காதல்,நள்கச்சுள்வ,கிைாமத்து குசும்பு,உ�வு்களின் 
ச்வட்டி வீைாபபு என சில்வற்ள� யதார்த்தமாய் 
றோபசினாலும் நா்வல் றோபாகி� றோபாக்கில் சில அழுத்தமான 
விஷயங்்களை பாடம் எடுக்்காமல் அ்வசியமாய் அழ்காய் 
சசான்னது ச்வகு சி�பபு..அதற்க்கு உதாைணமாய் சில 
விஷயங்்களை கீறோழ பட்டியலிட்டு சசால்கிறோ�ன் 

“ஏதா்வது விறோசஷம்ன்னா உனக்கு இசதல்லாம் 
்வந்து சதாலயும் என்று ைாஜி ்கடுபபடிக்கும்றோபாது 
“ஏம்மா இது ்வாைதுக்ச்கல்லாம் நான் என்ன பண்ண 
முடியும்?

இது ஏண்டா ்வருதுன்னு நிளனக்கி�்வளுக்கு 
்வயித்து ்வலிறோயாட துடிக்்க ஆச பாரு 

இளத விட பீரியட்ஸ் -ன் ்வலிளய சபண்்களின் 
றோ்வதளன்களை பதிவு பண்ணி விட முடியுமா என்ன?

எங்்கை ஒதுக்குன உங்்களுக்கு 
்வலி சதரியாதுங்்க 
ஒதுக்்கபபட்ட,ஒதுங்கி நின்ன 
எங்்களுக்கு தான் ்வலி சதரியும் 
அசதல்லாம் சசான்னா புரியாது 

அனுபவிச்சு இருக்்கணும்னு புவி ்கண்ணளன 
பார்த்து சசால்லும் இடங்்களில் நம்ளமயும் அறியாமல் 
்கண்்கள் ்கலங்கி தான் றோபாகும்.ஒதுக்்கபபடுதல்,ஒதுங்கி 
நிற்கும் படி இருக்்கச் சசய்தல் என்பது ்வலி்களை 
உணர்ந்த்வர்்களுக்றோ்க புரியும்.

இனிறோம எனக்கு சமாத மரியாத ச்காடுக்்க 
றோ்வணாம்,றோச்கர் மாமா சசால்� மாதிரி எல்றோலாரும் 
ஒண்ணு தான் இதுல எதுக்கு சமாத மரியாத? எங்்கம்மா 
உளழச்சா தான் எனக்கு சாபபாடும் -படிபபும் என 
அந்த சிறு்வன் சசால்்வளத பரி்வட்டத்துக்கும்,சமாத 
மரியாளதக்கும் அடித்து ச்காள்ளும் சில சபரிய்வர்்கள் 
றோ்கட்டால் திருந்து்வதற்கு ்வாய்பபுண்டு

தன்ளன விரும்பாத ்கண்ணன் நல்லா இருக்்க 
றோ்வண்டும்,அ்வன் விரும்பிய படி பு்வனாள்வ ்கல்யாணம் 
சசய்து ச்காண்டு நன்�ா்க ்வாழ றோ்வண்டும்,அந்த 
சபரிய்வரின் குடும்பமும் ஒற்றுளமயா்க ்வாழ றோ்வண்டும் 
என நிளனக்கும் சுபாவின் உயர்ந்த உள்ைம் சில 
சபரிய்வர்்களுக்கு கூட ்வைாது 

இபபடி உச்சி மு்கர்ந்து பாைாட்டும் படியும்,சநகிழும் 
படியும் இந்நா்வலில் நிள�ய விஷயங்்கள் உள்ைன.

ஒரு நதி றோபால ்களதயின் றோபாக்கிறோலறோய குயிலி,றோ்வலு 
நாச்சியார் மற்றும் மருது சறோ்காதைர்்கள் ்வைலாறு சசான்னது 
அருளம.சில ்வைலாறு மள�க்்கபபடு்வளதயும்,சில 
்வைலாற்ள� மிள்கபபடுத்தி சசால்்வதிலும் பின் உள்ை 
அைசியளலயும் சசான்னது சி�பபு.

மதுளை திருவிழா சபாழுது்களில் தட்ளடப 
பயறு,மாங்்காய் றோபாட்ட குழம்பு ள்வபபது பற்றியும்,பச்ளச 
உளட,ச்வள்ளை உளட அணி்வதற்குரிய ்காைணம் 
பற்றியும்,ச்கால்லங்குடி ஊர் சபயர் ்காைணம்,சில 
றோ்காயில்்களின் ்வைலாறு,குலசதய்்வ ்வழிபாட்டு 
முள�,்கம்ப றோசள்வ,எதிர்றோசள்வ விழா மற்றும் இந்த 
நா்வலினுள் உள்்வரும் சில நூல் பற்றிய குறிபபு்கள் 
என ஆசிரியர் சசான்னது மி்க சு்வாைஸ்யமாய் இருந்தது.

ச்வட்டுக்குத்து,அடிதடி நடக்குசமன பட படபபுடன் 
ஒவ்ச்வாரு பக்்கத்திளனயும் புைட்டிய்வன்,்கண்ணன் 
-பு்வனா ்காதல் எபபடி ள்க றோ்கார்க்கும்,ஏதா்வது 
பிைச்சளன ்வருமா என நிளனத்த்வனுக்கு சபருசுங்்கறோை 
பஞ்சாயத்ளத கூட்டி றோபச்சு ்வார்த்ளத நடத்தி ்காதலுக்கு 
மரியாளத சசலுத்தியது சந்றோதாசத்ளத தந்தது.

மதுளைன்னாறோல அரு்வா,ச்வட்டுக்குத்துன்னு 
றோபாலியாய் பயாஸ்றோ்காப ்காட்டும் றோ்காடம்பாக்்கத்துக்கு 
நடுறோ்வ மதுளைக்்காைர்்களின் அன்பு,பாசம்,உ�வுமு
ள�,உணவுமுள�,்வழிபபாட்டு முள� என அசத்தல் 
ஜி்கர்தண்டா்வா்க இந்த திருவிழாள்வ ்வாச்கனுக்கு 
பளடத்திருக்கி�ார்்கள்.

றோ்காவில்,்வயல்,்கண்மாய்,குலசதய்்வம்,்வழிபபாடு,கி
ைாமத்து மனிதர்்கள்,மற்றும் அற்புதமான உ�வுமுள�்கள் 
ஆகிய்வற்ள� அறிந்து ச்காள்ை ்கண்டிபபா்க திருவிழாள்வ 
படிக்்கலாம்.
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பநரத்தின் பரிமாணங்கள்
முன்னுதை:

 அறிவியலின் ்கண்டுபிடிபபு்களில் பரிமாணங்்களும் அதளன குறித்த முைண்பாடு்களும் அதி்கமா்கறோ்வ 
்காணபபடுகி�து. எபசபாழுசதல்லாம் ்கால பயணம் மற்றும் அண்டத்தின் ஆைாய்ச்சிளய பற்றிய சிந்தளன 
்வருறோமா அபறோபாசதல்லாம் பரிமாணம் என்கி� ்வார்த்ளதயும் அதில் சபரும் பங்கு ்வகிக்கும். அதற்கு 
பரிமாணத்ளத பற்றிய சில விைக்்கத்திளன ்காண றோ்வண்டும்.

அறிவியலின் பரிமபாணம்:

 அறிவியலின் ்கண்டுபிடிபளப சபாருத்த்வளை அதளன சசயல்பாடா்க சசய்து அதன் முடிவிளன 
ச்வளியிடு்வது உண்டு, அதுறோ்வ நம்மில் சபரும்பாறோலாைால் நம்பபபடு்வது, ஆனால் அண்டத்திளன பற்றிய 
ஆைாய்ச்சி சதாடங்கிய ்காலத்தில், அதளன பற்றிய எந்த த்க்வலும் கிளடக்்காத றோபாது சிலரின் யூ்கம், 
அ்வர்்களின் அண்டத்ளதப பற்றிய ்கணிபறோப இத்தளன ்கண்டுபபிடிபபு்களுக்கு ்காைணமானது. அறிவியலின் 
முதல் படிறோய அதளன பற்றிய ்கணிபபு. அபபடி தத்து்வார்த்தமான ஆைாய்ச்சியின் ச்வளிபாறோட நாம் இன்று 
்கானும் நளடமுள� அறிவியல் பல. அறோத றோபால், தத்து்வார்த்தமான அறிவியலில் உரு்வான ஒரு சசால்றோல 
பரிமாணம், இதளன குறித்து பல ்காலங்்களில் பல அறிவியலாைர்்கள் எடுத்துளைத்துள்ைனர், அதளன ஆதரித்தும் 
அதளன எதிர்த்தும் பல விைக்்கங்்களும் ்வந்த்வாறோை உள்ைன இன்�ைவும். ஆனால், சபரும்பாறோலாைால் நம்ப 
படு்வன நாம் மூன்�ாம் பரிமாணத்தில் ்வாழ்ப்வர்்கள் என்றும், ஆள்கயால் தான் நம்மால் ஒன்று மற்றும் 
இைண்டாம் பரிமாணங்்கள் ஆகிய்வற்ள� ்கண்கூடா்க ்காண முடிகி�து என்றும் அந்த ஆைாய்ச்சி கூறுகி�து, 
இதளன புரிந்து ச்காள்ை பரிமாணங்்கள் பற்றி சதரிய றோ்வண்டியுள்ைது.

 கட்டுரை

இைா.சைங்க்னடைஸ் குமார்
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பரிமபாணம் - ைத்துவபார்த்ை புரிைல்:

 பரிமாணம் பற்றிய விைக்்கம் இன்�ைவும் 
புரிதலுக்கு ்கடினமான ஒன்றோ�, அதலால், அ்வற்றிளன 
ஒரு எடுத்துக்்காட்டுடன் றோசர்த்து ்காண்ள்கயில் அதளன 
பற்றிய சபாருள் உணை முடியும். ஒரு பரிமாணம் 
என்பது சாதைணமா்க நம்மால் இடபபட்ட ஒரு 
புள்ளிறோய அன்றி றோ்வறில்ளல, ஆனால் இைண்டாம் 
பரிமாணம் என்பது ஒரு புள்ளியின் அருகில் 
மற்ச�ாரு புள்ளியிளன இட்டு அந்த இைண்டிளனயும் 
இளணக்கும் ஒரு றோ்காட்டிளன குறிக்கும், இைண்டாம் 
பரிமாணத்திற்கு நீைம் மற்றும் அ்கலம் உண்டு ஆலம் 
என்பது இல்ளல. முபபரிமாணத்திளன எடுத்துளைக்்க 
என்னற்� சபாருள்்கள் உண்டு. ஆனால், மனிதர்்களின் 
்கண்்கள் முபபரிமாணத்ளத முழு்வதுமா்க ்காணமுடியாது, 
உதாைணமா்க ்கனசதுைம் முபபரிமாணம் ஆகும், 
மனிதனின் மூளை இதளன முபபரிமான சபாருள் 
என்பளத உணர்ந்து உற்று றோநாக்கும் இருந்தும் கூட 
்கன சதுைத்தின் ஒரு பக்்கத்திளனயும் மறு பக்்கங்்களின் 
சில பா்கங்்களிளனயும் ்காணும், ஆனால், மற்� 
இடத்திளன மூளை பிம்பமா்க உரு்வாக்கி அதளன 
முபபரிமாணமா்க சித்தரித்து விடுகி�து. ஆனால், 
இன்னும் சில பரிமாணம் இருபபதா்கவும் அதளன 
பற்றிய அறிவியல் விைக்்கங்்களும் இன்றும் ச்வளி 
்வந்து ச்காண்ட படிறோய தான் உள்ைது.

பரிமபாணம் அண்ைத்தின் பக்்கம்:

 நாம் கூறும் அளனத்து விைக்்கங்்களும், பூமியினுள் 
்வாழும் உயிர்்களுக்கு சபாருந்து்வன. அதில், 
அண்டத்திளன பற்றிய ஆைாய்ச்சியில் பரிமாணத்தின் 
பங்கு இன்றியளமயாதது. ஏசனனில், றோநைத்திளன 
பற்றிய அளனத்து விைக்்கங்்களும், பூமியிளன தாண்டி 
இருக்கும் றோபாது மாற்�ம் அளடந்றோத ்காணபபடுகி�து. 
பரிமாணமும் அவ்்வா�ான மாற்�ம் நி்கழுமா என்பளத 
ள்வத்து ஆைாய்ச்சியிளன முன்ள்வத்தால், அண்டத்தில் 
சசயல்முள� ஆைாய்ச்சி என்பது இன்ள�ய அறிவியல் 
முன்றோனற்�த்திலும் நடக்்காத ஒன்றோ�. ஆனால், 
அண்டத்திளன பற்றிய ்கணிபபு, யூ்கம், இது்வளை 
நமக்கு கிளடத்த அண்டத்திளன பற்றிய த்க்வல் 
இ்வற்ள�சயல்லாம் ள்வத்து தத்து்வார்த்த ஆைாய்ச்சியில் 
மற்றும் அறிவியலினால் இது்வளை ்கண்டறியா சில 
விைக்்கங்்களையும் எடுத்து பல ஆைாய்ச்சி்கள் மற்றும் 
அ்வற்றிளன குறித்த குறிபபு்களும் ச்வளி்வந்த ்வண்ணறோம 
உள்ைன. இ்வற்றில் ஏைாைமான முைண்பாடு்களும், 
எதிர்பபு்களும் மற்றும் ஆதைவு்களும் கூட அடங்கும். 
அ்வற்றில் ஒன்�ான “பல அண்ட றோ்காட்பபாடு” இது 
நம்மிடம் இருக்கும் அறிவியலிளன ்கடந்து ்கால 
பயணம் சசய்்வதால் எற்படும் ஒரு முைண்பாட்டிளன 
சரி சசய்ய ஒரு யூ்கத்தின் விளை்வா்க தைபபட்ட 
விைக்்கமாகும். இவ்்வா�ா்க, பல ஆைாய்ச்சிக்கும் 
அதன் முைண்பாடு்களை ்களலயவும் பல ஆைாய்ச்சி 
நீடித்து பரிமாணமும் அதில் இளணந்து, “பல அண்ட 

றோ்காட்பாடு” என்� விைக்்கத்தில், பரிமாணத்ளத 
பற்றிய ஒரு றோ்கள்வியும் எழுகி�து. பல அண்டம் 
ஒன்று உண்டு என்� ஒரு றோ்காட்பபாட்டிளன ஒரு 
யூ்கமா்க ள்வத்தால், நம் ்கண்்களுக்கு சதரியும் இந்த 
அண்ட மற்றும் அ்வற்றில் உள்ை அளனத்தும் நாம் 
ஒரு பரிமாணத்திளன மட்டும் ்காண்பதா்க உள்ைது 
என்றோ� புரிந்து ச்காள்ை றோ்வண்டும். 

அண்ைம் -ஒரு பரிமபாணம்:

 இபபடி நமக்கு ்கண்்களுக்கு சதரியும் அண்டமானது 
ஒரு பரிமாணம் என்�ால், இைண்டாம் பரிமாணம், 
மூன்�ாம் பரிமாணம் என்று அண்டத்தின் பரிமாணங்்கள் 
நீண்டு ச்காண்றோட இருக்கும். அபபடியானால், நம் 
்கண்்களுக்கு சதரிந்த அறிவியலிளன ள்வத்து இது 
மாதிரியா்க இருக்்க இயலாது என்று இதளன ஒதுக்கி 
விடவும் முடியாது. அபபடி இந்த றோ்காட்பாட்டிளன ள்வத்து 
பார்த்தால், பல அண்டங்்களில் பல பரிமாணங்்களை 
்காண முடியும் என்றோ� புலபபடுகி�து, அபபடி 
யூ்கத்திளன சதாடர்ந்தால், இளடயில் நம்ளம ்வழி 
மறிக்கும் ஒரு ்காைணி றோநைம், றோநைத்திளன நம்மால் 
்கடந்து முன்னும், பின்னும் பயணிக்்க முடியாமல் 
ஒரு புள்ளியில் இருக்கும். அபபடிசயன்�ால், நாம் 
றோநைத்தின் முதல் பரிமாணத்தில் இருக்கின்றோ�ாம் 
என்றோ� எடுத்து ச்காள்ை முடிகி�து.

டநைத்தின் பரிமபாணம்:

 இவ்்வா�ான ்வள்கயில் றோநைத்ளத ்காணும் றோபாது, 
றோநைத்தின் ஒன்�ாம் பரிமாணறோம நாம் இருக்கும் 
அண்டம். ஆள்கயால் தான் நம்மால், முன்னும் 
பின்னும் சசல்லாமல் ஒரு புள்ளியில் இருக்கும் 
ஒரு பரிமாணத்தில் இருக்கிறோ�ாம் என்றோ� எடுத்து 
ச்காள்ை முடிகி�து. அபபடிசயன்�ால், இைண்டாம் 
பரிமாணத்தின் றோநைம் முன்னும் பின்னும் பயணிக்்க 
கூடிய ்வள்கயில் ஒரு றோ்காட்டிளன றோபால இருக்கும் 
என்றோ� யூகிக்்க முடிகி�து, அறோத றோபால், மூன்�ாம் 
பரிமாணத்திளன குறித்த முழு்வளதயும் நாம் ்காணும் 
றோபாது நம் றோநைத்திளன குறித்த ்கணிபபும் நீண்டு 
ச்காண்றோட இருக்கும்.

முடிவுதை:

 மனித ்வைர்ச்சியில் அறிவியலின் ்கண்டுபபிடிபபு்கள் 
இன்றியளமயாதது, ஆதலால் நாம் முன்னறோை 
்கண்டுபபிடித்து இருக்கும் அறிவியலிளன ள்வத்து 
மட்டும் ஒரு யூ்கத்திளன ள்வக்்காமல் அதளன 
்கடந்து ்கணித்தால், புது புது ்கண்டுபபிடுபபு்களும் 
பி�க்கும், அதன் ்வைர்ச்சி சமல்ல சமல்ல ந்கர்ந்து 
அதன் முடிவிளன தரும் றோபாது அது ஒரு அறிவியல் 
புதுளமயாய் தி்கழும். அறிவியலின் ்கண்டுபபிடிபபு்கள் 
எண்ணற்�ள்வ இன்�ைவும் ஆனால் அ்வற்றின் விளத 
அதளன பற்றிய யூ்கமும், ்கணிபறோப ஆகும்.
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சந்தானத்திற்கு ஊருக்குப றோபாகிறோ�ாம் என்று சசான்னவுடன் மனது ஒரு பக்்கம் குதியாைம் றோபாட்டாலும் 
சட்சடன அத்ளத ம்கன் சி்வாவின் நிளனவு ்வந்தவுடன் மனதில் இருந்த மகிழ்ச்சி சமாத்தமும் ்வடிந்து 
றோபானது. 

சசாந்த பந்தங்்களின் ஏச்சு்களும் றோபச்சு்களும் ஆச்சி, தாத்தாவின் மனளதப புண்படுத்திய நிளனவு்களும் 
சநஞ்சின் ஓைம் அளலக்்கழித்தன. தாத்தாவின் ்கம்பீைமான மு்கமும் மீளசயும் றோநர்த்தியான உடற்்கட்டும் 
குைலும் அ்வனுக்குச் சிறு்வயதிலிருந்றோத நிைம்பபபிடிக்கும். அபபடிபபட்ட தாத்தா தன் ம்கனுக்குக் குழந்ளத 
பி�ந்தவுடன் நிளலகுளலந்து றோபானார். யார் சசய்த பா்வறோமா? இந்தப பி�வியில் நானும் என் மளனவியும் 
எந்தப பா்வமும் சசய்யவில்ளல. றோபான பி�வியில் ஏதா்வது பா்வம் சசய்துவிட்றோடாறோமா? மனதுக்குள்ளிருந்த 
்கலக்்கம் அ்வளைத் தூங்்கவிடாமல் ்கலங்்கடித்தன. அ்வைது உடலும் உள்ைமும் றோசார்ந்து றோபானது.

சசாந்த பந்தங்்களிடம் துடுக்குத்தனமாய்ப றோபசும் தாத்தாவின் றோபச்சுக் குள�ந்து றோபானது. சி்வா பி�ந்த 
ச்காஞ்ச நாள் நன்�ா்க இருந்தான். ஆச்சியின் ்வைர்பபில் ்வைமா்கறோ்வ இருந்தான். ்கரு்கருச்வன்� முடியும் 
சி்வந்த நி�மும் ்காண்ப்வரின் ்கண்ளணக்்க்வரும் மு்கமும் வீட்டுக்கு ்வந்த எல்றோலாரும் தூக்கிக் ச்காஞ்சினர். 
அ்வனது குழந்ளதப பரு்வம் சி�பபா்க இருந்தது. எனக்கு எதுவும் வி்கல்பமா்கப படவில்ளல.

சி்வா எட்டுமாதக் குழந்ளதயா்க இருந்தறோபாது மாமா குடும்பத்றோதாடு ச்வளியூருக்குச் சசன்�ார். அதன் 
பி�கு சி்வாவுக்கு அடிக்்கடி பிக்ஸ் ்வந்து மருத்து்வமளனக்குச் சசன்�தா்க மாமா மூலம் த்க்வல் அறிந்து 
குடும்பத்தார் அளன்வரும் ்க்வளல ச்காண்றோடாம். 

நான்கு ்வயதுக்கு றோமல்தான் சி்வாள்வ மாமா ஊருக்குத் தூக்கி ்வந்தார். சி்வா ்வந்தவுடன் மத்த பிள்ளை்கள் 
மாதிரி இயல்பா்கப றோபசமால் ஊ...ஊ என்று ்கத்திக் ச்காண்டு பாட்டுபபாடு்வது றோபால் ைா்கமிட்டுக் 
ச்காண்டும் இருபபளதப பார்த்து அம்மா பதறிபறோபாய் ஆச்சியிடம் றோ்கட்டாள். 

 சிறுகரை 

சுந்ைரிமணியன், புதூர் 
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“என்னதாம்மா ஆச்சு இ்வனுக்கு”

“என்னத்த சசால்லச் சசால்�. பி�ந்தவுடன் 
குழந்ளத அழு்கல என்று சசால்லும்றோபாறோத எனக்குச் 
சந்றோத்கமா இருந்துச்சு. இங்றோ்க இருந்த்வளை நல்லாதான 
இருந்தான். இபப இயல்பான பிள்ளைங்்க மாதிரி 
சதரியல. றோபசமாட்றோடங்கி�ான். ச்வளிய றோபா�த 
சசால்லத் சதரியல. ஆனா நாம எது றோபசுனாலும் 
புரிஞ்சுக்கி�ான்.”

என்று கூறிய ஆச்சியின் ்வார்த்ளத்கள் அம்மாவிற்கு 
்வருத்தத்ளதக் ச்காடுத்தன. “ஏம்மா ஆஸ்பத்திரில 
்காண்பிக்்கலாம்ல” என்�ாள். 

“உங்்கண்ணனும் ்காண்பிச்சுக்கிட்டுதான் 
இருக்்கான்.பிள்ளைக்கு மன்வைர்ச்சியில்லனு டாக்டர் 
சசால்லிட்டாங்்கைாம். அடிக்்கடி பிக்ஸ் ்வந்து பிள்ளைய 
பாடாய்பபடுத்துது” என்�ாள் ஆச்சி. 

எபசபாழுதும் விளையாடிக் ச்காண்றோட இருக்கும் 
சி்வாள்வக் ்கண்்காணித்துக் ச்காண்டும் அ்வறோனாடு 
விளையாடிக் ச்காண்டும் சபாழுளதப றோபாக்குறோ்வன். 
அம்மா அ்வளனக் ச்காஞ்சினால் என்�ால் அம்மாவின் 
மடியின்மீது ்வந்து படுத்துக்ச்காள்்வான். அம்மா அ்வனின் 
தளலளயக் றோ்காதிவிடு்வாள். சி்வா மாடிபபடியின் 
மீது ஏறினான் என்�ால், ஏ�ாறோத என அதட்டும் 
அம்மாவின் சசால்ளல மீறி மாடியில் ஏறிவிட்டு 
அ்வளைப பார்த்துச் சிரிபபான். அம்மாவும் அ்வனின் 
்கன்னத்ளதக் ச்காஞ்சி சிரிபபாள். சி்வாவுக்கு நாம் 
றோபசுகின்� ்வார்த்ளத்கள் புரிகி�து என்பளதயறிந்து 
எனக்கு மகிழ்ச்சியா்க இருந்தது. 

சி்வாவின் குள�ளயப பார்த்து அ்வனுக்கு எதனால் 
இந்தக் குள� ஏற்பட்டது என்� ஆைாய்ச்சியில் 
சசாந்தபந்தங்்கள் இ�ங்கினர். தாத்தாவின் ்வழியில் 
யாரும் இபபடி இல்ளல. எனறோ்வ அத்ளத ்வழியில்தான் 
ஏதா்வது றோ்காைாறு இருக்்கறோ்வண்டும் என்று றோபசினர். 
எனக்கும் அம்மாவுக்கும் கூட அது உண்ளமசயன்றோ� 
றோதான்றியது.

சி்வாள்வக் குணபபடுத்தறோ்வ முடியாது என்� 
நிதர்சனமான உண்ளம எல்றோலாளையும் பாதித்தது. 
சி்வாவுக்குப பத்து ்வயதிற்கு றோமல் ஆனறோபாதும் 
உடல்நறுங்கிபறோபாய் இன்னும் றோபசமுடியாமல் 
குழந்ளத றோபால ைா்கம்றோபாட்டு அ்வனது சமாழியில் 
பாடிக்ச்காண்டும், ்கத்திக் ச்காண்டும் இருபபது 
யாருக்கும் சதாந்தைவு இல்ளலசயன்�ாலும் அ்வனது 
முைட்டுத்தனம் சில சமயங்்களில் ச்வளிபபட்டது. 
றோ்காபம் ்வரும்றோபாசதல்லாம் சு்வற்றில் தளலளய 
முட்டிக்ச்காள்ை ஆைம்பித்தான். மாமா அ்வளன 
அதட்டினார் என்�ால் அழ ஆைம்பித்துவிடு்வான். 
இதனால் அ்வளனறோய ்க்வனித்துக் ச்காண்டு சபாழுளதப 
றோபாக்கும் அத்ளதயின் சசயல் ஆச்சிக்கு ச்வறுபளப 

ஏற்படுத்தியது. கிளடக்்காத ஒன்றுக்்கா்க ஏங்கு்வளத 
விட கிளடத்த சசல்்வமான இைண்டா்வது பிள்ளைளயப 
சபாறுபறோபாடு அத்ளத ்வைர்பபதில்ளல என்பது 
ஆச்சியின் சபருங்குள�. 

குள�சசால்்வது மாமியாரின் குணம் என ஊர் உல்கம் 
நிளனத்தாலும் ஆச்சியின் எண்ணம் சரியானதுதான் என்று 
எனக்குத் றோதான்றியது. ஒரு நாள் ஆச்சி றோ்காபத்தில் 
அம்மாவிடம் 

“இபபடி ஒரு பிள்ளை இருந்து என்ன பயன்? 
இது சசத்துபறோபானால் கூட பை்வாயில்ளல. அ்வள் 
அடுத்த குழந்ளதளயயா்வது ஒழுங்்கா்க ்வைர்பபாள்” 
என்று கூ�, 

“ஏன் இபபடிப றோபசுகிறீர்்கள். இபபடிசயல்லாம் 
றோபசாதீர்்கள்” என்று என் அம்மா ்கண்்கலங்கினாள். 

“இல்ல அ்வளன ஏதா்வது றோஹாம்ல றோசர்த்துவிடலாம்..ல. 
எதுக்குறோம ஒத்து்வைலன்ன எபபடி” என்�ாள் ஆச்சி.

குழந்ளத்கைால் சபற்றோ�ாருக்கும் மற்றோ�ாருக்கும் 
பயன் இருக்கி�றோதா இல்ளலறோயா, பி�ந்த குழந்ளத 
இ�ந்துறோபா்கறோ்வண்டும் என்று எந்தப சபற்றோ�ாரும் 
விரும்பு்வதில்ளல. மனிதறோநயமுள்ை யாரும் 
விரும்பு்வதில்ளல. பி�ந்த குழந்ளத குள�றோயாடு 
பி�க்கும்றோபாது குழந்ளத மட்டுமல்லாது குடும்பமும் 
றோசர்ந்து அத்துன்பத்ளத அனுபவிக்கி�து. நாட்்கள் சசல்லச் 
சசல்ல சி்வா ்வைர்ந்து சபரிய்வன் ஆனான். ஆனால் 
எந்த முன்றோனற்�மும் அ்வனிடம் சதரியவில்ளல. 
மாமா இ்வளன நிளனத்துக் ்க்வளலயிறோலறோய குடித்துக் 
குடித்து இ�ந்து றோபானார். 

சி்வாவுக்கு இருபது ்வயதானறோபாது ஒரு நாள் 
அதி்காளலயில் அத்ளத சி்வாள்வ எழுபபினாள். எந்த 
உணர்வுமில்லாது அளசவின்றிக் கிடந்த சி்வாவின் 
சடலம் எல்றோலாளையும் தூக்கி்வாரிபறோபாடச்சசய்தது. 
தூக்்கத்திறோலறோய இ�ந்து றோபான சி்வாவின் மைணம் 
எங்்களுக்கு ஒரு றோபைதிர்ச்சிளய ஏற்படுத்தியது. அழகும் 
்கலங்்கமில்லாத சி்வாவின் மு்கமும் இன்னும் என் 
்கண்்களுக்குள் நிழலாடுகி�து. 

சி்வாள்வக் ்காைணம் ள்வத்து எந்த றோ்வளலக்கும் 
றோபா்காமல் இருந்த அத்ளத இபசபாழுதும் ்காைணத்ளதத் 
றோதடிக்ச்காண்டு றோசாம்றோபறியாய் சபாழுளதப 
றோபாக்குகி�ாள். சி்வாவின் நிளலளயக் கூறித் திட்டிய 
ஆச்சிளய, அ்வன் இ�பபுக்கும் அ்வள்தான் ்காைணம் 
என்பதுறோபால, எல்றோலாரும் ள்வது இபசபாழுதும் 
சாபம் விடுகின்�னர். சி்வாள்வக் ்காைணம் ்காட்டி 
தாத்தாள்வக் ச்கக்்கலிபபு சசய்த சசாந்த பந்தங்்களும் 
ஊரும் ஊளமயாகிப றோபானது. 
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ொ. கா. பாைதி ைாொ,

துளிப்பாக்கள்
நிழளலத் றோதடி 
ஓடுகி�ார்்கள்
அன்று மைங்்களை ச்வட்டிய்வர்்கள்

,

ஞாயிறு விடுமுள�
்வானில் ப�க்கின்�ன
இளை றோதடும் ப�ள்வ்கள்

,

இளலயுதிர் ்காலம்
நீல ்வண்ணத்ளத சூடியது
கிளை்கள் படர்ந்த மைம்

,

பாதி உணள்வ விட்டு
ஓடுகி�து நாய்
குட்டி்களின் சத்தம்

,

இடித்துத் தள்ளியும்
ஆசி ்வழங்குகி�து
புத்தனின் ள்க்கள்

பிைொத் ெைணியா - திரு்னகாணமர்ல

உன் பக்கபமாடு (சிபைய்ட)
ஆளசயாய் தட்டி 
எடுத்துக் ச்காண்றோடன்
உன்னுள் இறுகிய இதழ்்களை
தட்டி நிளனகிறோ�ன் அறிவில்
உணர்வின் ஊடுரு்வல்்களில்
உந்தித்தள்ளி தட்டித்தள்ளுள்கயில்
பட்டுத்சதறித்த சதன்�ல் றோ்வ்கமாய்
உன் பக்்க ்வாசம் அள்ளி ்வந்து
றோமலும் இறுக்கிக் ச்காள்கி�து
உன்றோனாடான கூடளல
சமத்தப சபரிய பாசம் உன்றோனாடு
எனக்கு ஏறோனா
உலகியல் தந்த சலிபபு
உன்றோனாடு உணைவில்ளல உத்தமறோன
தற்சபருளம தாழா 
உன்தளலக்கு
உன் சபருளம 
உனக்குளைக்்க என்னாளச 
எழுதிவிட்றோடன்
நீ றோ்கட்பாய் என்று
றோ்கட்கி�து உல்கறோம. 
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மணிக்ச்காடி ்காலம் சதாட்டு ்வானம்பாடி ்காலம் ்கடந்து இறோதா இபறோபாது ்காற்றுச்வளி 
என்று மின்னிதழ் ்காலம் ்வளை இலக்கியம் தன்ளன எபபடியும் தக்்க ள்வத்துக் ச்காள்ளும் ்வல்லளம 
சபற்றிருக்கி�து. தமிழின் விைல் பிடித்றோதார் ்வழி த்வறியது இல்ளல என்பதா்கறோ்வ நாம் எழுதும் 
்வைலாறு இருக்்கட்டும். அந்த ்வள்கயில்...்காற்றுச்வளி மின்னிதழ் பல ்வருடங்்கைா்க அச்சிதழா்கவும்...
்காலத் றோதள்வக்கு தகுந்தாற் றோபால தன்ளன த்க்வளமத்துக் ச்காண்டு மின்னிதழா்கவும் ச்வளி்வரு்வது 
நாம் அறிந்தறோத. 

்கவிளத... சிறு்களத... நூல் அறிமு்கம்... இலக்கிய ஆய்வு்கள் என பளடபபு்கள் நிள�ந்த 
சபாக்கிஷமா்கறோ்வ தான் ஒவ்ச்வாரு மாதமும் நான் அளதக் ்காண்கிறோ�ன். இந்த மாதத்தில் நம்ம 
பளடபபு எதுவும் ்வந்திருக்கி�தா என்று ஒவ்ச்வாரு பளடபபாளிக்கும் ஆ்வளல அதி்கபபடுத்தும் 
்வள்கயில் அதன் ்கட்டளமபபு அளமத்திருபபது இலக்கிய தைத்துக்கு சான்று. அவ்்வபறோபாது 
சிறு்களதச் சி�பபிதழ்... சிற்றிதழ் சி�பபிதழா்கவும் ்வரு்வது இலக்கிய இளணபபு...இல்ளல 
இல்ளல... இலக்கிய இனிபபு.

 கட்டுரை

கவிஜி
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பளடபபு்கள் மானுட சமூ்கத்தின் ்கண்ணாடி. 
முடிந்தைவு நம்ளம நாறோம பிைதிபலிக்கும் தத்து்வத்ளத 
்வடி்வளமத்துக் ச்காண்றோட இருக்்க... ்களல இலக்கியம் 
உதவுகி�து. தன்ளன தாறோன உணர்தல் மூலமா்க பி�ளையும் 
உணை சசய்யும் ்வடி்வத்ளத எழுத்துக்்கள் மூலமா்கத் 
தான் ்கண்டளடய முடியும் என்பது எழுத்தால் ஆன 
மனம் நம்பும் இயல்பு. அ்கம் றோநாக்கி ந்கரும் அறோத 
றோ்வளையில் பு�ம் றோநாக்கியும் ந்கரும் எழுத்துக்்கள் தான் 
்காலம் தாண்டியும் நிற்கும். ஏறோதா ஒரு ்வள்கயில் மனித 
குலத்திற்்கான தத்து்வ விசாைளணளய சதாடர்ந்து எழுத்து 
நி்கழ்த்த றோ்வண்டும். அத்தள்கய ந்கர்வுக்கு அடித்தைம் 
அளமத்து தந்திருக்கி�து ்காற்றுச்வளியின் ்காகித ச்வளி. 
ஆைம்ப ்கட்டத்தில் இருந்து அடுத்த ்கட்டம் ந்கை 
நிளனக்கும் பளடபபாளி்களுக்கு ஆசிரியைா்க மாறும் 
்காற்றுச்வளி ஒவ்ச்வாரு பக்்கத்திலும் சமாட்டவிழுந்த 
மலரிளனப றோபால சசாற்்களைக் ச்காண்டிருக்கி�து.

சதாடர் ்வாசிபபு தான் சதாடர்ந்து இலக்கிய 
உல்கத்தில் இயங்்க ள்வக்்க ஏது்வாகும். அபபடி 
்காற்றுச்வளி இதழின் ்வழிறோய ஒவ்ச்வாரு மாதமும் 
ஒவ்ச்வாரு துளிர் விடுகி�து... படித்துணரும் மானுடம். 
அதன் சதாடர்ச்சியில்... மனதின்.....அறிவின்.... விசாலம் 
சபருகும் என்பதில் ஐயமில்ளல. இலக்கியறோம இந்த 
்வாழ்வின் முைண்்களை ்களையும் மானுட சமாழி. 
அதன் உரு்வம் உடளம... உயிர் எல்லாறோம மனித 
றோநயம் தான். அதன் தீர்க்்கத்தின் தீஞ்சு்வாளல்கள் 
எழுத்துக்்களின் ்வழிறோய தன்ளன நி்கழ்த்தி நி்கழ்த்தி 
சரி சசய்து ச்காண்றோட இருபபளத நாம் உணர்ந்றோத 
இருக்கிறோ�ாம். சபாதுவில் றோபாட்டு சபாதுவில் 
கிளடக்்க சசய்யும் அறிவின் தீர்க்்கறோம இங்கு ஆதுைம். 
சபாதுளமயில் தான் புதுளம்கள் நி்கழ ்வாய்பபிருக்கி�து. 
அந்த புதுளம்களை சத்தமில்லாமல் நி்கழ்த்திக் 
ச்காண்டிருக்கும் ்காற்றுச்வளி இதழ் நமக்ச்கல்லாம் 
நமக்கு நாறோம எழுதும் அன்பின் மடல்.

்வாச்கர்்களின் அளலறோபசியில் உருகும் ்காற்றுச்வளி 
ஒவ்ச்வாரு மாதமும் அந்த மாதம் முழுக்்க ஓடி உளழத்த 
மனங்்களில் உற்சா்கம் ஊற்றுகி�து என்�ால் மிள்க 
என்று நிளனபறோபார் பற்றி சசால்ல ஒன்றுமில்ளல. 
அதன் அமுதம் பருகிறோயார்... ஆம் என்பார்்கள். 
ஒவ்ச்வாரு பக்்கத்திலும் பார்த்து பார்த்து சசதுக்கிய 
ப்வை கூடு்கள்... பாள� நடுறோ்வ சசய்து பார்த்த 
சித்திை றோ்வளல்கள்... இளல உதிர்த்த மைங்்களின் 
தனித்த சசால்லாடல்்கள்... நதி ஓட நாள் ஓடும் 
்களையின் தவிபபு்கசைன சிறு்களத்களும் ்கவிளத்களும் 
அமர்க்்கைப படுத்து்வளத யாம் அறிறோ்வாம். றோநர்த்தியான 
்வடி்வளமபபும் சநகிழ்்வான ்கருத்தியல்்களும் றோ்காறோலாச்சும் 
்காற்றுச்வளி ஏறோனா தாறோனாச்வன எழுதுறோ்வாருக்கு 
ஒருறோபாதும் இடம் ச்காடுபபதில்ளல. தைத்தினால் 
தா்கம் தீர்க்்க எண்ணுறோ்வாருக்கு தன்ளனறோய நீைாக்கி 
பக்்கம் பக்்கமாய் சசாட்டு்வதில் ்காற்றுச்வளி ்வான 
மளழ. சதளி்வான இளடச்வளியில்... சதவிட்டாத 

சசால்்வனத்தில்... சசாற்்களுக்்கான ்வடி்வம் நுண்ணிய 
சதாழிநுட்பத்ளத லா்வ்கமா்க ள்கயாண்டிருக்கும்.

ஒவ்ச்வாரு பளடபபுக்கும் றோநர்த்தியாய் சநய்யபபட்ட 
சநருபபுத்துண்டு றோபால ஒவ்ச்வாரு ஓவியமும் 
றோ்காடு்கைால் அந்தந்த பளடபபின் சபாருள் பாடியிருக்கும். 
சமசனக்ச்கடாமல் அது சாத்தியமில்ளல. ்கருபசபாருளுக்கு 
தக்்க ்கனபசபாருசைன ஓவியத்ளத ்வடி்வளமத்தல் 
சபருங்்காற்றில் படபடக்கும் பச்ளச இளல மினுங்்கல் 
என்கிறோ�ன். ஆசிரியர் றோசாபா அ்வர்்களுக்கும்... 
்வடி்வளமபபு சசய்யும் றோதாழர் சநகிழன் அ்வர்்களுக்கும் 
மற்றும் இந்த ்காற்றுச்வளியில் சி�்கடிக்கும் அத்தளன 
இளச்களுக்கும் மனமார்ந்த ்வாழ்த்துக்்கள். ஒன்று கூடி 
றோதர் இழுபபளத விட ்கடினம்... நன்று கூடி தமிழ் 
்காபபது. அளத சசவ்ச்வறோன சசய்து ச்காண்டிருக்கும் 
இந்த சித்தம் எந்த யுத்தத்திலும் நின்று விட கூடாது. 
சிந்தாந்தங்்கள் றோ்வறுபடலாம். சிந்தளன றோ்வறுபடலாம். 
எல்லாறோம தமிழின் றோ்வர் பற்றி ந்கை றோ்வண்டும் என்பது 
தான் நாடு ்கடந்தும் நாம் ்கண்ட திைவியம்.

சிற்றிதழ்்கள் குறித்து றோபசு்வதும்.. ்கலந்துளையாடு்வதும்.... 
்காலத்தின் றோதள்வ என்றோ� ்கருதுகிறோ�ன். ஏசனன்�ால் 
சமூ்க புரிதலின் ஓர் அங்்கமா்கறோ்வ தான் சிற்றிதழ்்கள் 
இருக்கின்�ன. மனிதன் தன்ளன சதாடர்ந்து பண்படுத்திக் 
ச்காண்றோட இருக்்க ்களல இலக்கியம் மி்க அ்வசியம். 
அந்த ்களல இலக்கியத்தின் முக்கியமான ்வடி்வம் 
சிற்றிதழ்்கள் என்று நம்புகிறோ�ன். என்ளன சபாறுத்த 
்வளை... ்வைர்ந்து ்வரும் எழுத்தாைனுக்கு சிற்றிதழ்்களின் 
பங்கு மி்க அலாதியானது. ஆழம் ்காண சசால்்வது 
சிற்றிதழ்்கள் தான். அடிபபளட ்வாதத்தில் இருந்து 
விலகி றோ்வச�ாரு றோ்காணம் ்காண சசய்்வது சிற்றிதழ்்கள் 
தான். றோமம்றோபாக்்கா்க நுனிபபுல் றோமய்தல் சிற்றிதழ்்களில் 
நி்கழாது. அந்த ்வள்கயில் ்காற்றுச்வளி... ்கவிளதக்கு... 
்களதக்கு... ஓவியத்துக்கு... நூல் விமர்சனத்துக்கு... 
நூல் அறிமு்கத்துக்கு... என்று தன் ஆக்்கபூர்்வமான 
பக்்கங்்களை ்கருபபுச்வள்ளை கிைாஸ்க்கில் ்கண்்கள் 
்க்வை சதாடர்ந்து தந்து ச்காண்டிருக்கி�து.

சம்காலத்தில் ச்காலுசு மின்னிதழ்... த்கவு மின்னிதழ் 
என்று ஆங்்காங்றோ்க தைமான மின்னிதழ்்கள் தனது 
றோசள்வளய சசவ்்வறோன சசய்து ச்காண்டிருக்கின்�ன. 
அதன் ்வரிளசயில் ்காற்றுச்வளி தனக்்கான இடத்ளத 
மி்க நுட்பமா்க சபற்றிருக்கி�து. ்காற்றுச்வளியில் 
தன் பளடபபு ்வரு்வளத அங்கீ்காைமா்க நிளனக்கும் 
எத்தளனறோயா நண்பர்்களை அறிந்ததால் அளத 
உறுதிபடறோ்வ பதிகிறோ�ன்.

சிற்றிதழ்்கள் நடத்து்வது அத்தளன எளிதான ்காரியம் 
அல்ல. மாதம் ஒரு முள� ்வந்தாலும் அந்த மாதம் 
முழுக்்க றோ்வளல ்வாங்கும். ஒவ்ச்வாரு பகுதியும் 
பயனுள்ைதா்க இருக்்க றோ்வண்டும். அறோத சமயம்....
சு்வாைஷ்யம் குள�யாமல் பார்த்துக் ச்காள்ை றோ்வண்டும். 
நா்கரீமும் இருக்்க றோ்வண்டும். அதில் நவீனமும் 
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்கலந்திருக்்க றோ்வண்டும். அட்ளடபபடத்தில் இருந்து.. 
எண்டு ்கார்ட் ்வளை.. பைபைச்வன அறிவு பூர்்வமான... 
உணர்வு பூர்்வமான விஷயங்்களை றோசர்த்து அசல் 
இலக்கியத்ளத ்வாச்கனுக்கு மளட மாற்றி விடு்வது 
மி்க ஈடுபாட்டுடன் சசய்ய றோ்வண்டிய பணி. அளத 
்காற்றுச்வளி அற்புதமா்க சசய்து ச்காண்டிருபபது 
்கண்கூடு. சபாழுது றோபாக்்க படிபபது அல்ல சிற்றிதழ். 
சபாழுளத ஆக்்க படிபபள்வ. சம ்கால தத்து்வங்்களின் 
றோ்கார்பபு சிற்றிதழ்்களில் தான் சசவ்்வறோன நி்கழ்ந்து 
ச்காண்டிருக்கின்�ன. ்கால பிைதியாய் எல்லா பிைதிபலிபபும் 
இபபடி பளடபபு்கைாகி றோசமித்து ள்வக்்கபபடு்வது 
சிற்றிதழ்்களில் தான்.

அந்த மாதம் ஒரு்வர் பளடபபு ்வருகி�சதன்�ால் 
அ்வருக்றோ்க அந்த மாத மாதிரிளய அனுபபி அந்த 
குறிபபிட்ட பளடபபில் எதுவும் எழுத்துப பிளழ 
இருக்கி�தா என்று றோசாதித்து தரும்படி றோ்கட்பது... அந்த 
குறிபபிட்ட பளடபபாளிளய இன்னும் கூர்ளமயா்க 
அணு்க பழக்குகி�து. அடுத்த முள� அந்த த்வறு 
நி்கழாமல் இருக்்க பார்க்கி�து. அந்த ்வள்கயில் இந்த- 
முள� இது்வளை ்காற்றுச்வளியில் தான் முதல் முள�. 
்கவிளத எனபபடு்வது ்கால சீற்�த்தில் எழும் முன் 
பின்னற்� ஒரு சநாடி. அளத பத்திைபபடுத்தி அளத 
றோமளடறோயற்� பார்க்கும் எத்தளனறோயா ்கவிஞர்்களுக்கு 
அது தைமா்க இருபபின் தாைாைமா்க இடம் தரும் 
்காற்றுச்வளி தன் சபயரிறோலறோய ்கவிளதளயத் தான் 
ள்வத்திருக்கி�து. ்கவிளத்களின் கூட்டில் ்காணும் 
்கண்சணல்லாம் ்காதல் ்வண்டு்கள் தான். தீைாத றோதன் 
கூசடன இந்த ்காற்றுச்வளி... ்காலத்துக்கும் றோ்வண்டும் 
என்பது தான் ஆ்வல்.

இத்தளன ்காலமா்க லண்டனில் இருந்து ச்வளி்வரும் 
ஓர் இதளழ எந்தவித பலனும் எதிர்பாைாமல் சதாடர்ந்து 
நடத்திக் ச்காண்டிருக்கும் முல்ளல அமுதன் ஐயாவுக்கு 
எத்தளன நன்றி்கள் சசான்னாலும் தகும். தமிழ்பால் 
அ்வர் ச்காண்டுள்ை சதாண்டுள்ைம் மீண்டும் 
மீண்டும் அ்வளை ்வணங்்க சசய்கி�து. பாகுபாறோடா.. 
சசல்்வாக்றோ்கா அ்வரிடம் சசலுத்த முடியாது என்று 
தான் நிளனக்கிறோ�ன். நன்�ா்க எழுதுப்வர் நன்�ா்க 
எழுதவில்ளல என்�ாலும் அது இடம் சப�ாது. யார் 
எழுதினாலும் அதில் அ�மும் கூற்றும் ஆதி தமிழின் 
மடியில் த்வழ்ந்தால் மட்டுறோம அந்த மாதம் உங்்கள் 
சபயர் ்காற்று ச்வளியில் இடம் சபரும். அளத நாறோன 
்கண் கூடா்க எனக்றோ்க உணர்ந்திருக்கிறோ�ன். ்கடளமக்கு 
அனுபபிய எதுவும் இது்வளை ்வந்ததில்ளல. ்கண்ணும் 
்கருத்துமா்க பார்த்து பார்த்து பக்கு்வமாய் சசால் அடுக்கி 
்வார்த்ளத றோ்கார்ள்வயில் ்வாக்கிய றோசள்வ இருக்்க... 
இந்த ்கருத்து சமூ்கத்துக்கு றோபா்க றோ்வண்டும் என்று 
நிளனத்தசதல்லாம் ்வந்திருக்கி�து. 

எந்த ஒரு சுயநல தவிபபுக்கும் ்காற்றுச்வளி வீசாது. 
மா�ா்க சபாதுநல தகிபபுக்கு அதன் இ�க்ள்க்கள் 
்கண்டிபபா்க அளசயும். 

கனைகெபாபதி செல்ை்னநென், அல்ைாய்.

சு்தந்திரம்
இன்ள�ய இருபபில் நாளைளய ம�ந்த
இல்வங் ்காய்்கள்
கிளி்களை ஏமாற்றுகின்�ன.
்வலி்கள் சுமந்த தாய்க இடுக்கு்களில்
்வழிறோ்காலும் ்வஞ்ச்கம்
்வன்முள� பழக்குகின்�து.
அறுதளல நாட்டில் தறுதளலக் கூட்டம்
சுயம்தளனப பறித்து
சூழ்ச்சிக்கு இணங்குகி�து.
கூலிச் சண்ளடயில் றோ்வலி்கள் எரிக்கும்
ச்வள்ளை றோ்வட்டி்கள்
றோ்வட்பு மனுக்்கள் சசய்கின்�ன.
அனுதாப ஆத்திைம் அ்வை்வர் றோ்வசம்
தன்னினம் த்கர்த்திட
அடிளமச் சாசனம் எழுதுகி�து.
கூட்டுப பாலியல் ்வல்லு�வு ்வல்லுனைால்
நித்தம் நித்தம் விற்பளனயாகி�து
தாய்நிலத்தின் அ்வலம்.
சங்ள்கத் திருகி சாத்வீ்கம் றோபசி
அ்கந்ளதயில் திணிக்குது
்வாறோைந்திய சுதந்திைம்.
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ைங்்னகஸ்

பறயவ
்கண்்களை மூடிக்ச்காள்கிறோ�ன் 
இன்சனாரு முள� விழி்களுக்குள் ப�ந்து றோபா 
ப�ள்வறோய!
அந்த இைறோ்வனிற் ்காலம்
திரும்பி ்வரும்றோபாது
றோைடிறோயாப பூக்்கள் பூத்த மளலச்சரிவு்களில் 
நாம் பசுந்தளிர்்களிடம்
உளையாடியபடி நடந்து ச்காண்டிருபறோபாம்!

,

பால்தொகாடிகள் 
என் றோமனிசயங்கும் பற்றிப படை
சமய்சிலிர்பபில் நான் மீண்டும் பனிச்சிளலயாகி 
விடுறோ்வன்.
சதளிந்த ்வானமும் 
அதன் மீது நிலவும்
அளை்வட்டமடித்துப றோபாகும்
ச்வண்நாளைக்கூட்டங்்களும்
மீண்டும் றோதான்றும் றோபாது
்களடக்்கண்றோணாைம் துளிர்க்கும்
ஒரு துளி ்கடலில்
நீ பளடத்த அத்தளன உயிரினங்்களும் உன் 
முன்னால்
இை்கசியமாய் நீந்தி மள�ந்து விடும் ்கண றோநைத்தில்

,

நதி
அந்த நதி இன்னும் ஓடிக்ச்காண்றோட தானிருக்கி�து 
மனம் பி�ழ்ந்த சபாழுசதான்று 
அதன் மீது குபபு� ்கவிழ்ந்து கிடந்தது
சாைமற்� நிலவும் றோ்காலமாள்வப றோபால 
சபாடிபசபாடிபயா்க
அதன் மீது தன்ளன தூவிக் ச்காண்டிருந்தது
நீ ஒரு சசால்ளல உதிர்க்கி�ாய்
ஓளசயின் இனிளமயில் 
அர்த்தத்ளத த்வ� விடுகிறோ�ன்
த்வ�விடு்வறோத நம் இயல்பானளத எண்ணி

நீ ஆழமான புன்னள்களய சிந்துகி�ாய்
்வழிளய த்வ�விட்டு
தளலக்கு றோமல் ப�ந்து ச்காண்டிருந்த 
ச்காத்துச்வண் நாளைக் கூட்டசமான்று
கூடளடயாத அந்த சசால்ளல
அலகு்களில் ்கல்விப றோபாகி�து
அன்று ்காணாமல் றோபான
அந்த சசல்ளல மட்டும் இன்று
்கண்டு பிடிக்்க றோநர்ந்தால்
நாம் இபசபாழுது அளதப றோபால
ஒரு அந்திளய சிருஷ்டிக்்க இயலும்
சு்வரில் பதுங்கி பதுங்கிப றோபாகும்
சங்குப பூளனளயயும் அதன் நிழளலயும் றோசர்த்றோத 
பளடக்்க முடியும்
ச்வண்ச்காத்து நாளை்களை
 சரியான திளசயில் திருபபி விட முடியும்
மனதில் ஒடிக்ச்காண்டிருக்கும்
 அந்த நதிளய சுதந்திைமா்க விடுவித்து விடலாம்
மீண்டும் நீ ஆழமான புன்னள்க சிந்தும் றோபாது 
நான் சசால்றோ்வன்
“்கண்றோண என்ளனயும் ஒரு சசால்லா்க மாற்றி 
்காலத்ளத முன்னும் பின்னுமா்க ந்கர்த்திக் 
ச்காண்றோடயிரு”

,

மாசற்ற சுவாசம்
படபடக்கும் ச்வள்ளை தாட்்கள்
குருவி்கைாகும் 
ஒரு மாளலப சபாழுது
நம் முத்தத்தில் 
சி்வந்த சூரியனுக்கு
ச்காள்ளை அழகு
விைல் தீண்டும் 
இந்த சிறு ்கணத்திற்்கா்க்வா
இத்தளன ்காலங்்கள் ்காத்திருந்தாய்? 
ஆனாலும் உன்ளன ஆதி அந்தமாய் 
தழுவும் றோபாது சசால்றோ்வன் நின்னினும் 
என் த்வம் சபரிறோத ்கந்தர்்வா!
்கல்லாய் சளமந்திருந்த்வளை
உயிர்பபித்தது 
ஒரு மாசற்� சு்வாசம் எனில்
அந்த ஒறோை ஒரு மாசற்� சு்வாசத்திற்்கா்க
உன் சபயளைச் சசால்லி சசால்லிறோய
்கல்ளல திை்வா்கமாய் ்களைத்த்வள் நான்.
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மல்ர்ல.மு.இைாமநாைன்.

வாழ்ந்து பார்ப்பபாம் வா
உயிர்த்றோதறோன!
உன் பிரி்வால் எனக்கு
உயிர் ்வலி,,
நிைந்தை பிரி்வாகி
உயிர்பபலி ்வாங்கி டாறோத
்காதசலனும்
ஆயுதமின்றி
்காண்பசதவ்விதம்?
்வாழ்வுப றோபார்க்்கைம்-
பு�முதுகு ்காட்டுப்வன்
றோபார்க் ்கைம் பு்கலாமா?
புன்னள்களய விரும்புகி�ாய்-உடல்
புண்படUய றோமன்?
றோதசனடுபப்வன்
றோதனீக்்கடிளயயும்
றோதனீைாய்க் ்கருதனும்.
நீ பிரிள்வக் ச்காடுத்த
பி�குதான்
உள்ைம் எரிகி�து
்காதல் புரிகி�து.
்வாழ்க்ள்க ஒரு
விளையாட்டு ளமதானம்
ளம்களைய ்கண்ணீர் சிந்தாறோத
இதயத்தின் ள்வ்கள�றோய
ச்வற்றிறோயா றோதால்விறோயா
்வாழ்ந்து பார்பறோபாம் ்வா

ெ.ஆனைந்ைகுமார்

என் ஜன்னலுக்கு தொவளிபை
்வானம் ச்காஞ்சம் ச்வள்ளை றோம்கங்்களை தந்து 
விட்டுபறோபா்க ச்வளிறோய ்காத்திருக்கி�து.
்காற்றும் ்கனவு்களைசயல்லாம் சபாட்டலமாக்கி 
சுமந்து ச்காண்டிருக்கி�து..
விபத்சதான்று சசால்லாமல் ்கை்வாடியதில் 
நட்சத்திைமாய் மின்னுகி� அபபாவும் ச்வளிறோய 
இருக்்கலாம்..
ளபத்தியம் என பட்டம் ச்காடுத்து பணத்தின் 
பின் திரிந்த ்காதலி..
வீட்டு றோ்வளலயில் றோதய்ந்து றோபாய்
சசார்க்்கத்தில் சிரிக்கி� அம்மா..
படிபபு அறிவுக்ச்கன தபபாய் ்வழி்காட்டிய 
தமிழாசிரியர்..
சமாட்ளட மாடியில் எதிர்பாட்டிளசக்கும் 
குயில்.. பார்த்தவுடன் ்வந்து ்வாரி
அளணக்கும் சலிபபற்� அளல்கள்..
்வரும்றோபாசதல்லாம் திட்டு ்வாங்கி சிரிக்கும் 
மளழ
அன்பு விளதசயான்றில் ்வனமாய்
முளைத்சதழுந்த ்கவிளத்கள் என
எல்றோலாரும் என் பி�ந்தநாளுக்கு
்வாழ்த்த ென்னலுக்கு ச்வளிறோய ஒவ்ச்வாரு 
்வருடமும்த்வமிருக்கி�ார்்கள்..
நான்தான் சாைைத்ளத சு்வர்்கைா்க 
மாற்றிவிட்டளத இன்னும் ஒரு்வரிடமும் 
சசால்லவில்ளல..
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ஒரு நல்ல இலக்கியம் என்பது நம் மனளதக் 
்கட்டிபறோபாட்டு அளதப பற்றிறோய எபறோபாதும் 
நிளனக்கும்படியான றோதாற்�த்ளத உரு்வாக்கும். 
எபபடிசயல்லாம் சமாழியின் ஆளுளமயில் சசாற்்கள் 
இலக்கியங்்களின்்வழி ்களத்கைா்க, சிறு்களத்கைா்க, 
நா்வல்்கைா்க, பாடல்்கைா்க உருமாறி நம் மனளத 
அளசத்துப பார்க்கின்�ன என்பளத நல்ல இலக்கியம் 
எடுத்துக்்காட்டிக் ச்காண்றோட இருக்கும்.

 நம் மனதிற்கு சநருக்்கமான உ�வினறோைா, நண்பறோைா 
இவ்வுலள்க விட்டுச் சசல்ள்கயில் அ்வரின் பிரிவு நம் 
மனதிற்குள் ஏற்படுத்தும் ஆழமான ்வலி எவ்்வைவு 
்காலமானாலும் நமக்குள் உழன்று ச்காண்றோட இருக்கும்.

 அந்த ்வலியின் றோ்வதளனளயப றோபாக்கு்வதற்கு 
ஒவ்ச்வாரு்வரும் ஒவ்ச்வாருவிதமான முள�ளயக் 
ள்கயாளுகி�ார்்கள். சிலர் மனதிற்குள் இருபபளத 
றோ்காபத்தின் ்வழியா்க ச்வளிக்்காட்டிக் ச்காள்கி�ார்்கள். 
சிலர் அளதறோய புலம்பலா்க ச்வளிபபடுத்திவிட்டு தனது 
அன்�ாடப பணிக்குத் திரும்பி விடுகி�ார்்கள். ஒரு 
சிலர் இழபளபத் தாங்்க முடியாமல் தன் மனதிற்குள் 
அளதப றோபாட்டு அழுத்தி அழுத்தி தம்ளமயும் அந்த 
றோ்வதளனக்குள் ஆட்படுத்திக் ச்காள்கி�ார்்கள். ஆனால் 
ஒரு சிலறோைா துன்பத்தின் ்வலிளய ம�க்்க, அந்த 
்வலியிலிருந்து விடுபட இலக்கியத்ளத நாடி தமது 
எண்ணங்்களை ச்வளிபபடுத்தி அளமதி அளடகி�ார்்கள்.

 தன் மனதிற்கு மி்க சநருக்்கமான அன்ளப 
விளதத்துச் சசன்�, ஒரு மி்கபசபரிய ்வாழ்க்ள்களய 
்வாழ்ந்து ்காட்டி ்வழி்காட்டளல அளமத்துக் ச்காடுத்த 
அம்மாச்சி எனபபடும் அம்மாவின் அம்மாள்வப பற்றி 
றோபைன் எழுதும் ஒபபாரிப பாடளல இந்த நூல் மி்க 
சி�பபா்க மாற்றிக் ்காட்டி இருக்கி�து.

 தன் தாய் தன் மீது ்காட்டும் பிரியத்ளதவிட, 
பாசத்ளதவிட தனது பாட்டி ்காட்டிய பரிவும் பாசமும் 
அனுப்வமும் அ்வருக்குள் மி்கபசபரிய உயைத்ளத எட்ட 
ள்வத்திருக்கி�து. அபபடிபபட்ட பாட்டி திடீசைன்று 
மள�ந்த றோபாது அந்த ்வலிளய, றோ்வதளனளய 
ச்வளிபபடுத்து்வதற்கு அ்வர் ஒபபாரிப பாடளலத் 
றோதர்ந்சதடுத்து தனது ஆற்�ாளமளய ச்வளிபபடுத்தும் 
பண்ளப சி�பபா்க ச்வளிக்ச்காணர்ந்திருக்கி�து இந்த 
நாட்டுபபு� இலக்கிய நூல்.

 நூலின் சதாடக்்கத்தில் அளமந்துள்ை நாட்டுபபு�ப 
பாடல் பற்றிய முன்னுளை நாட்டுபபு� இலக்கியத்தின் 
மீதான நமது மனதுக்குள் கிடக்கும் வினாக்்களுக்கு 
சி�ந்த ்வழி்காட்டியா்க அளமகி�து.

 “”நாட்டுபபு� இலக்கியங்்கள் நாட்டுபபு� மக்்களின் 
நம்பிக்ள்களயயும் நம்பிக்ள்கக்குரிய சசயளலயும் 
எண்ணங்்களையும் பிைதிபலிக்கும் மண்்வாசளன ்கலந்த 
ம்கத்தான மக்்கள் இலக்கியங்்கள் என்று முளன்வர் ச. 
அ்கத்தியலிங்்கம் கூறுகி�ார்””.(முன்னுளையில் ஆசிரியர் 
பக்்கம் 20)

 நூல் அறிமுகம்

இரையைன் சிைா , மடைத்துக்குைம்
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 “விண்ளணயும் மண்ளணயும் மளல்களையும் 
சபாழில்்களையும் நதி்களையும் மாறுபடும் பரு்வங்்களையும் 
்வர்ணிபபறோதாடு மனித உள்ைத்சதழுகின்� ச்வவ்றோ்வ�ான 
உணர்ச்சி பா்வங்்களையும் நாட்டுபபு�ப பாடல்்கள் 
ச்வளியிடுகின்�ன என்கி�ார் எர்வின். (முன்னுளையில் 
ஆசிரியர் பக்்கம் 22.)”

 கிைாம மக்்கள் நிள�ய சபண் சதய்்வங்்களை 
தங்்கைது ்வாழ்வில் ஒன்ச�னக் ச்காண்டு ்வழிபடும் 
பழக்்கம் உளடய்வர்்கள். அறோதறோபால தம் மனதுக்கு 
சநருக்்கமான்வர்்கள் மள�ந்துவிடுள்கயில் அ்வர்்களையும் 
சதய்்வமா்க ்வழிபடத் து்வங்கு்வார்்கள். கிைாமங்்களைச் 
சுற்றி பல்றோ்வறு சபயர்்களில் சபண் சதய்்வங்்கள் 
்காட்சியளிபபதன் பின்னணிளயப பற்றியும் இந்நூல் 
நமக்கு த்க்வல்்களை அளிக்கி�து.

 இதில் அ்வர் தனது பாட்டிளயப பற்றிய 
குணநலங்்களை மட்டுமல்லாமல் அ்வர் ்வாழ்ந்த 
்வாழ்ள்வ, தனது சசாந்தங்்களை மதித்து அ்வர்்களின் 
்வாழ்வு றோமம்பட உதவிய தன்ளமளய, அ்வர் சசய்த 
றோ்வளல்களின் பாங்ள்க, தனக்ச்கன றோசர்த்து ள்வத்த 
சசாத்துக்்களை, தன் உற்�ார் உ�வினர்்களை அ்வர் 
றோபணிக்்காத்த பண்ளப, எளிய ள்கமருத்து்வத்தில் 
தனது உ�வினர்்களுக்கு றோநாளய குணபபடுத்திய 
விதத்ளத, கிைாமங்்களில் நிலவும் பல்றோ்வறு விதமான 
உணவு முள�்களை அ்வர் சளமத்துப றோபாட்டு தனது 
்வாரிசு்களை உரு்வாக்கிய ஆளுளமளய என ஒவ்ச்வாரு 
குணங்்களையும் ஒபபாரிப பாடலில் ச்வளிபபடுத்தி 
உயர்ந்த இடத்தில் தனது பாட்டிளய நிறுத்தி ள்வக்கி�ார்.

 சிறு ்வயது முதல் தன் ள்கபிடித்து தன்ளன ்வைர்த்து 
ஆைாக்கிய அந்த ஆளுளமளய அ்வரின் நிளனவு்களை 
்காலம் என்ச�ன்றும் ம�க்்காமல் இருபபதற்்கா்க 
ஒபபாரிப பாடசலன எழுதி ்கல்ச்வட்டு்களைப 
றோபால நிளலக்்கச் சசய்திருக்கும் ஆசிரியரின் முயற்சி 
பாைாட்டத்தக்்கது.

 “அழ்கான கும்பா்வட்டி
அது நிள�யா முட்டச்றோசாறு
சபாழுசாயக் ச்காடுத்துபபுட்டு-ஞானத்தங்்கறோம
றோபான்வறோை ்வைக்்காணுறோம.. சின்னபபுள்ை 

றோபத்திறோய!”
 பக்்கம் 38

“ஆத்துக்குள்ை கிளிஞ்சி
ஆைாய்ஞ்சு சபாறுக்கி ்வந்து
ச்காழம்பு ்வச்சுக் ச்காடுத்தீ்கறோை-ஞானத்தங்்கறோம!
சபாலம்ப ்வச்சுப றோபாயிட்டீ்கறோை- சின்னபபுள்ை 

றோபத்திறோய!”
பக்்கம் 39

 இந்த நூலிளன ச்வறும் ஒபபாரிப பாடலா்க 

மட்டும் நாம் ்வாசித்துவிட்டு ்கடந்து சசன்றுவிட 
முடியாது. ஆதியில் இருந்து தமிழர்்கள் தம் 
்வாழ்க்ள்க முள�றோயாடு பயன்படுத்திய ஒவ்ச்வாரு 
சபாருட்்களையும் நிளனவு கூ� ள்வத்து கிைாமங்்களில் 
இன்று சதாளலந்து றோபான ்வாழ்க்ள்க முள�ளயயும் 
திரும்பிப பார்க்்க ள்வக்கி�து. கிைாமத்து மனிதர்்கள் 
தம் ்வாழ்க்ள்கறோயாடு இயற்ள்களயயும் பிளணத்து 
பயன்படுத்திய சபாருட்்களையும் இதன் ்வழியா்க 
அறிந்து ச்காள்ை முடிகி�து. புதுபபுது ்களலச்சசாற்்களை 
இந்த பாடல் எடுத்துக் கூறியிருக்கி�து.

 இந்த பாடல்்களை நாம் ்வாசித்து மீள்ள்கயில் 
ஒரு அழகிய கிைாமத்தின் இன்பமான குடும்பத்திற்குள் 
நாமும் சி�ந்தசதாரு ஆளுளமளய சபற்� ்வாரிசா்க 
்வைர்ந்து நிற்்க முடியும் என்பளத எடுத்துக் கூறுகி�து 
சின்னபபுள்ை றோபத்திறோய என்� இந்த ஒபபாரி பாடல் 
இலக்கியம்.

 இந்த நூலில் ஆசிரியர் சுமார் 50 பக்்கங்்களில் 
ஊர், அழகு, குலம், ்வாழ்க்ள்க, சசாந்தங்்கள், 
சசாத்து்கள், றோ்வளல்கள், விைதங்்கள், மருத்து்வம் 
றோபான்� தளலபபு்களில் தனது பாட்டியின் அன்�ாட 
சசயல்பாடு்களையும் அ்வரின் பண்பு நலன்்களையும் 
சமுதாயத்தில் அ்வர் எவ்விதமான நற்சசயல்்களை 
விரித்துச் சசன்று மி்கபசபரிய பாளதளய பின்்வரும் 
சந்ததியினருக்கு அளமத்துக் ச்காடுத்திருக்கி�ார் என்பளதப 
பற்றியும் அழ்கான நாட்டுபபு� இலக்கியமா்க எடுத்துக் 
கூறி ஒபபாரிப பாடளலயும் உயர்ந்த இடத்திற்கு 
எடுத்து சசன்றிருக்கி�ார்.

 சுமார் 50 பக்்கங்்களுக்கு சசாற்சபாருள் அ்கைாதி 
்வழங்்கபபட்டிருக்கி�து. அதில் கூ�பபட்டுள்ை 
ஒவ்ச்வாரு சசாற்்களுக்்கான சபாருளும் நாம் இன்று 
பயன்படுத்தாத சசாற்்கைா்கவும் கிைாமங்்களில் 
ச்காஞ்சம் ச்காஞ்சமா்க ்வழக்ச்காழிந்து்வரும் 
்வாழ்வுமுள�்கைா்கவும் ்காணபபடுகின்�ன. ்கன்னிப 
சபாங்்கல், ்காளைபசபாங்்கல், ்காது ்வைர்த்தல், 
்கானந்துள� என சசாற்்களின் புதுபபுது அர்த்தங்்களை 
இந்நூலிலிருந்து அறிந்து ச்காள்ை முடிகி�து.

 அ்கபளப, அ்கபளபயின் ்வள்க்கள், அத்துபறோபாகும், 
அலுபபு, அவிச்சசடுத்தல், இலுபபக்்கைம், உபபுக்்கறி, 
உைம்பு ்கட்டல், ஊர்த்துள�, ஊளைத் தண்ணீர், 
ஒட்டான் குழி, ்கச்றோசரிப பத்திை்காளி, ்கட்டுச்சாைாயம், 
்கம்ப�்கத்தி, ்கருத்தழகி, கிளிஞ்சி, கும்பா்வட்டி, 
குழிதாழி, குந்து, கூசம், ள்கச்சபளப, இன்னிக்கி றோசத்து 
உழவு, றோசம்பந்தண்டு, சால்பபாளன, றோசாத்துபறோபானி, 
திருகு்கல்லு, சதாண்ளட முள்ளு என ஒவ்ச்வாரு 
சசாற்்களுக்குமான சபாருள் விைக்்கத்ளத அறிள்கயில் 
புதுபபுது ்வாழ்க்ள்க முள�ளய அறிந்து ச்காள்ை 
முடிகி�து. இதில் தனது குழந்ளத்களுக்கு எவ்விதமான 
உணவு்களை சளமத்துப பரிமாறி அ்வர்்களை ்வைர்த்து 
ஆைாக்கினார் என்பது பற்றிய பட்டியல் மி்க நீண்ட 
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ஒன்�ா்க விரிந்து நிற்கி�து. இவ்்வைவு உணவு ்வள்க்கள் 
இன்று கிைாமத்தில் பயன்படுத்தபபடுகின்�ன்வா 
என்�ால் அது ஐயத்திற்குரியறோத.

 தனது பாட்டியின் பி�ந்த ஊர் மற்றும் புகுந்த 
ஊர் பற்றிய ்வர்ணளன்களில் ஆைம்பித்து பாட்டியின் 
அழள்கப றோபாற்றி அ்வர் பி�ந்த குலத்ளதயும் புகுந்த 
குலத்ளதயும் சபருளமபபடுத்தி சசாந்தங்்களை எவ்்வாறு 
அ்வர் ள்கயாண்டு அ்வர்்களுக்கு எவ்்வள்க உணவு 
்வள்க்களைப பரிமாறினார் என்பளதத் சதளி்வா்க 
விைக்கி தனது ்வாழ்க்ள்கயில் சசாத்துக்்கைா்க தான் 
ள்வத்திருந்த்வற்ள� எபபடி எல்லாம் பின்்வரும் 
தளலமுள�யினருக்கு பயன்படுத்து்வதற்கு விட்டுச் 
சசன்�ார் என்பளதக் கூறி மருத்து்வத்தில் முடித்து 
ஒபபாரிளய நிள�வு சசய்கி�ார் ஆசிரியர்.

 ஒவ்ச்வாரு ்வரி்களும் ்வாசிக்ள்கயில் நம் 
்கண்்களுக்குள் ்கண்ணீர் அளல அடிக்கி�து. இதயம் 
்கனத்துப றோபாகி�து. நம் சநஞ்சுக்குள் ஏறோதா ஒரு பாைம் 
இ�ங்கி நம்ளம அடுத்த ்கட்டத்ளத றோநாக்கி ந்கர்த்த 
விடாமல் அழுத்திச் சசல்கி�து. ஒபபாரிப பாடலின் 
பயன் என்பது அளத பாடுப்வருக்்கான மன்வலிளயப 
றோபாக்கி அ்வளை இயல்பான்வைா்க மாற்றிக் ்காட்டு்வறோத. 
அவ்்வள்கயில் சின்னபபுள்ை றோபத்திறோய நூலாசிரியருக்கு 
ஒரு மி்கபசபரிய ஆறுதளலத் தந்திருக்கி�து என்பறோத 
உண்ளம.

“எங்்களுக்கு ்காய்ச்சல் ்வந்தால்
மந்திரிக்்க கூட்டிச் சசன்�ாய்
உங்்களுக்கு ்வந்த றோபாது- ஞான தங்்கறோம மந்திைமும் 

பலிக்்களலறோய சின்னபபுள்ை றோபத்திறோய”

“”ஊரு சனத்துக்கு எல்லாம்
ஒபபாரி்கள் படுச்சீ்கறோை
உங்்களுக்குப படிக்ள்கயிறோல-ஞானத்தங்்கறோம
ஒபபாரியும் ம�ந்தசதன்ன சின்னபபுள்ை றோபத்திறோய””

 இந்த இைண்டு அடி்கள் றோபாதும் இந்நூலின் முழு 
்வைலாற்ள� எடுத்துச் சசால்ல. தனது அம்மாவின் 
அம்மா்வான பாட்டிளய ்வர்ணிக்கும் அழகு என்� 
தளலபபிலான ஒபபாரிப பாடலில் இபபடி ஆைம்பிக்கி�ார் 
ஆசிரியர்

“நைச்ச முடியழகி
நாக்கினிச்ச சசால்லழகி
றோதங்்காய் முடியழகி
சதளிஞ்சசடுத்த சசால்லழகி
்கன்னக் குழியழகி
்காது ்வைர்த்த றோபைழகி
சநத்தியில பச்ச குத்தி
றோநைா்க ்வழிசநடுத்து

்வட்டுக் ்கருபபட்டிறோய
்வாசமுள்ை றோைாசாபபூறோ்வ”

 இந்த ்வரி்களை றோமறோலாட்டமா்க ்வாசித்துக் 
்கடந்தால் ச்வறும் ஒபபாரிப பாடலா்க மட்டுறோம 
நின்றுவிடும். ஆனால் இ்வற்றிற்்கான சசாற்பசபாருளை 
அறிந்து நிற்ள்கயில் சபண் என்ப்வள் எவ்விதமான 
சசயல்்களை முன்சனடுத்தாலும் றோதர்ந்சதடுத்த 
்வார்த்ளத்களைக் ச்காண்டு தனது சசாந்தங்்களையும் 
மதித்து அ்வர்்களையும் மாண்புள்ை்வர்்கைா்க உருமாற்றும் 
குணநலமும் ச்காண்ட்வர்்கைா்க இருத்தல் என்பது 
்காலத்தின் அ்வசியம். அளதறோய இந்த ்வரி்களும் 
எடுத்தியம்புகின்�ன.

 ஒரு கிைாமத்தின் ஏறோதா ஒரு மூளலயில் பி�ந்றோதாம் 
்வைர்ந்றோதாம் இ�ந்றோதாம் என்று முடிந்துவிடும் 
ஏறோதா ஒரு பாட்டன் பாட்டியின் ்களதயல்ல இது. 
பின்்வரும் சந்ததியினளை ்வைர்த்து ஆைாக்கி உடன் 
பி�ந்த சறோ்காதைர்்களின் குணங்்களைக் ்கண்டு அள்வ 
பிடிக்்காமல் ஒதுக்கி ள்வத்து தன்னந்தனி மனுஷியா்க 
நின்று தனது ்வாரிசு்களை மண்ணில் நல்ல குணநலம் 
மிக்்க்வர்்கைா்க உரு்வாக்கிக் ்காட்டிய ஒரு சாதளனப 
சபண்ணின் முழு ்வைலாற்ள� கிைாமத்தின் இயல்றோபாடும் 
்வாழ்க்ள்க முள�்கறோைாடும் அறிந்து ச்காள்ை முடிகி�து. 
நூலின் நாயகி அழ்கம்ளம நாச்சியார் பயன்படுத்திய 
சபாருட்்களின் புள்கபபடங்்கள் நூலுக்கு அழகு 
றோசர்க்கின்�ன.

 அ்வர் சதாடர்பான நிளன்வளல்கசைன நிற்கும் 
புள்கபபடங்்களும் நம்ளம ஈர்க்கின்�ன.

 இனி்வரும் தளலமுள� இந்நூளல ்வாசிக்்க 
றோநர்ள்கயில் இபபடியான கிைாம அளமபபு்கள் தாய் 
்வழி சமூ்கத்ளத எபபடி அடுத்த தளலமுள�க்கு 
்கடத்துகின்�ன என்பளத உணர்த்தும்படியான நூலா்கவும் 
இந்நூல் உருமாறி நிற்கி�து.

 நிள�ய நூல்்களை ஆைாய்ந்து சசவி ்வழிச் 
சசய்தி்களுக்்கான விைக்்கங்்களைத் றோதடித் றோதடிக் 
்கண்டறிந்து அ்வற்ள�யும் தனது பாடல்்களுக்கு இளடயில் 
இளணத்து நல்லசதாரு நாட்டுபபு� இலக்கியத்ளத 
பளடத்திருக்கும் நண்பர் செய வீை சசிக்குமார் றோமலும் 
றோமலும் அருளமயான பளடபபு்களை தமிழுக்கு நல்கிட 
நல்்வாழ்த்து்கள். 

செயவீை சசிக்குமார்
நாட்டுபபு� இலக்கியம்
முதல் பதிபபு: ென்வரி 2023
பக்்கம்: 134
விளல: ரூபாய் 100
பதிபப்கம்: றோச்வ்கன் பதிபப்கம் பழனி
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மு ைனைஞ்செழியன்.

குடல்்கள் மீது முளைத்த ்கால்்கைால் ஆடிக் 
ச்காண்டிருந்தான்.
அபபடி ஒரு குதியாட்டம்.
்காளல இட்டிலி துணுக்கு்கள்
விழுந்த குடல்்கள் சசரிமானத்றோதாடு நின்று 
பார்த்துக்ச்காண்டிருந்தன. 
பசி ்கண்்களைத் தி�ந்து
பார்த்துக் ச்காண்டிருந்தது.
சில்லள�க் ்காசு்கள் விழாத ச்வறும் துணிளய.

,

றோைாமங்்கள் சசாட்டச் சசாட்ட நளனந்து 
றோமறோல எழும்பும் மந்தாளி ்கடல் ப�ள்வ.
்கடலுக்கு சி�கு முளைத்து அள்வ ப�ந்து 
விடாமலிருக்்க அதன் மீது எச்சம் இட்டுச் 
சசல்கி�து.

,

நிலா சூரியளன றோநாக்கி ந்கர்ந்து விட 
நிளனந்துக்ச்காட்டிருந்தது. 
சசயற்ள்க றோ்காள்்கள் சசய்த சாதிளய பாய் 
விரித்து நிலாள்வ றோபைண்டத்தில் பூட்டி 
ள்வத்தனர்.

,

்கணக்கு ்வாத்தியார் ்களைத்த சாக் பீஸ் 
தூள்்களை எல்லாம் றோசர்த்து ள்வத்தால் ஒரு 
நிலாள்வறோய உருட்டி விடலாம்.

,

எரிய மறுக்கும் சடலங்்களை அபபு�பபடுத்தி 
விட்டு. 
‘இனி எரியும் பிணங்்களை மட்டும் 
ச்காண்டு்வைவும்’ என பலள்க எழுதி 
ள்வத்தார்்கள் எல்லா சுடு்காட்டிலும்.

,

்வானில் சதரியும் நட்சத்திைங்்கள் அளனத்தும் 
பூமியிலிருந்து அனுபபபபட்டள்வ.
 அள்வ பூமிக்கு ்வை மறுக்கின்�ன.
இங்றோ்க பாலியல் சதால்ளல அதி்கம்.

,

்கறுத்துக் ச்காண்டிருந்த ்வானத்தின் எல்லா 
திளச்களையும் பார்த்துக் ச்காண்டிருந்தாள்.
பசிக்கு அழ றோ்வண்டிய குழந்ளதயும் தயங்கிக் 
ச்காண்டிருந்தது.
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ைாழ்ப்பாணத் ்தமிழரும் ்தமிழும் - 
உயரநய்டத் ்தமிழ்

 கட்டுரை

ைாசுகி.ந்னடைென்

யாழ்பபாணத்தில் ்வைலாற்றுக்கு முற்பட்ட 
்காலத்திறோலறோய தமிழர் சி�ந்த பண்பாடுடன் ்வாழ்து 
்வந்துள்ைனர்.இ்வர்்கள் நா்கர் என்� இனக்குழு்வா்க 
அளடயாைம் ்காணபபடுகின்�னர், சபருங்்கற்பண்பாட்டுக்்கால 
ஈமத்தாலி்கள்,பிைாமி தமிழ் எழுத்துக்்கள் சபாறிக்்கபபட்ட 
்கற்்கள், சபாருட்்கள்,நா்கசிளல்கள் முதலியன 
்கந்தறோைாளட,ஆளனக்றோ்காட்ளட, ந்வாலி,்வட்டுக்றோ்காட்ளட 
பகுதி்களில் ்கண்சடடுக்்கபபட்டன. இ்வற்றில் மணிநா்கன் 
என்� சபயர் பிைாமித் தமிழில் எழுதபபட்டுள்ைதா்க 
றோபைாசிரியர்

 சி.பத்மநபாைன் குறிப்பிடுவர்

 இத்தள்கய பாைம்பரியம் ச்காண்ட யாழ்பபாணத்த்வர் 
றோபசும் சமாழியில் பல பளழய சசாற்்கள் ்வழக்கி 
்வருகின்�ன.

“றோதாய்தல் என்பறோத நீைாடு்வதற்கு சரியான தமிழ் 
்வார்த்ளத. றோதாய்தல் என்�ால் ஒன்றிறோல முழுளமயா்க 
அமிழ்ந்து றோபாதல் என்று சபாருள். 

அந்தத் சதால்்காபபியத் தமிளழ ஒரு றோ்வளலக்்காைறோன 
சாதாைணமா்கப றோபசுகின்�ான். தூய தமிழ் ்வாழ்ந்து 
ச்காண்டிருபபது தமிழ்நாட்டில் அல்ல. அது யாழ்பபாண 
மக்்கைாறோலறோய றோபசபபடுகின்�து. அங்குதான் அது 
்வாழ்கின்�து.”

 கிருபபானந்ை வபாரியபார்

இவ்்வாறு பல இந்திய தமிழறிஞரும் யாழ்பபாணத் 
தமிளழப றோபாற்று்வதற்குக் இடம் தரு்வதாய் 
யாழ்பபாணத்தமிழ் இருபபதற்கு 

சூழலியறோல ்காைணம் எனலாம். யாழ்பபாணம் 
தனித் தீப்கற்பமாய் இருபபதால் தமிழ்நாடு றோபான்று 
ச்வளி மாநிலங்்களின் சசாற்்கள் பல ்வந்து றோசரு்வதற்கு 
இடம் இல்ளல. எடுத்துக்்காட்டா்க றோசாற்றுக்கு பதிலா்க 

rice என்பளதயும் சாதம் என்பளதயும் சபாதுமக்்கள் 
பை்வலா்கப பயன்படுத்து்வார்்கைானால் றோசாறு என்� 
சசால் ்கால்கதியில் மள�ந்து ச்வறும் இலக்கியச் 
சசால்லா்கறோ்வ அளமந்துவிடும். 

 யாழ்பபாணத் தமிழைாகிய நாமும் மிகுதியான 
தமிழ்ப பிளழ்களை விடுகிறோ�ாம் என்பறோத நிதர்சனமான 
உண்ளம. இதளன இக் ்கட்டுளை ்வாயிலா்க அறியமுடியும் 
இக்்கட்டுளை யாழ்பபாணத்து அறிஞர் உளைநளடளயக் 
ள்கயாள்்வதில் எத்தள்கய சி�பபுளடய்வர்்கைா்க 
விைங்கினர் என்பளதயும் இன்று சபாது்வா்க 
ஊட்கங்்கைாலும் சபாது மக்்கைாலும் இந்த உளைநளட 
எவ்்வாறுள்கயாைப படுகின்�து என்பளதயும் பருந்துப 
பார்ள்வயா்க றோநாக்குகி�து.

 ஆறுமு்க நபாவலரும் உதைநதையும்

ஆறுமு்க நா்வலர் நுண்ளமயான றோநாக்குடன் மி்கவும் 
ஆழமா்கத் தமிளழக் ்கற்�றிந்த்வர்.அதுமட்டுமல்லாது 
ஆங்கில அறிவும் நிள�்வா்கக் ள்க்வைப சபற்�்வர். 
ஆங்கில ்வழி சபற்� உளைநளட அறிள்வ தமிழில் 
பிளழயின்றிக் ள்கயாண்டு தமிழுக்கு புதியசதாரு 
உளைநளடளய இ்வர் அறிமு்கப படுத்தினார்.

இ்வர் திருமுரு்காறுபபளட,றோ்காயிற்புைாணம் 
என்ப்வற்றுக்கு உளை எழுதியதுடன்..பிைபந்ததிைட்டு என்� 
சபயரில் ளச்வ சமயத்துக்கு முைணான ்கருத்து்களுக்கு 
்கண்டனமும், ்கந்தபுைாண ்களதளய ்வசணமா்கவும் 
எழுதியுள்ைார். றோமலும் 2ஆம் 4ஆம் பாலபாடங்்கள் 
ஆகியன இ்வர் எழுதிய பாடநூல்்கைாகும்.

இ்வர் தாம் எடுத்துக்ச்காண்ட விடயத்துக்குப 
சபாருத்தமான ச்வவ்றோ்வறு நளட்கக் ள்கயாண்டளமளய 
இந் நூல்்கள் ்வாயிலா்க நன்கு அறியலாம். எனினும் 
புைாண ்வசணங்்களும் பால பாட நூல்்கலுறோம இருபதாம் 
நூற்�ாண்டுக்்கான முன்றோனாடி்கைா்கக் ச்காள்ைத்தக்்கன. 
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சிறு சிறு ்வாக்கிய அளமபபு,இயற்சசாற்்களைறோய 
ள்கயாள்்வது, குறியீடு்களைப பயன்படுத்து்வது என்பன 
இந்நூல்்களில் அ்வர் பயன்படுத்திய தனித்தன்ளம்கைாகும்.

பண்டிைமனி சி ்கணபதிப்பிள்தள. 

நா்வலர் ்வழி்வந்த தமிழறிஞரில் இ்வரும் ஒரு்வர். 
பழளமயான தமிழ் ளச்வ மைபு்களிறோல அழுத்தமா்கக் 
்காலூன்றினாலும் அ்வற்ள� எழுதும் ்வள்கயில் 
புதுளமளயக் ள்கயாளும் துணிவும் தி�ளமயும் 
இ்வரிடம் இருந்தன.

சிறுசிறு ்வாக்கியங்்களிறோல இலக்கியச் சுள்வறோயாடும் 
அங்்கதச்சுள்வறோயாடும் அழுத்தம் திருத்தமா்கத் தமது 
்கருத்துக்்களைப புலபபடுத்தினார். எழு்வாய் பயனிளல 
குன்றிய துண்டு துண்டான சசாற்ச�ாடர்்களை ்வாக்கியப 
சபாருைளமதி குன்�ாத ்வள்கயில் பலவிடங்்களில் இ்வர் 
ள்கயாண்டுள்ைார்.றோ்வண்டும் இடங்்களில் இலக்கிய 
சமய நூல் கூற்றுக்்களை ்வாக்கிய உருவிறோல தரு்வதும் 
இ்வைது உளைநளடச் சி�பபாகும்.

இ்வைது இலக்கிய்வழி என்� ஒரு்கட்டுளைத் 
சதாகுபபிறோலறோய கூட இத்தன்ளம்களை நன்கு ்காணலாம்.

டபைபாசிரியர் வி. சைல்வநபாய்கம்

 தமிழிலக்கிய ்வைலாறு,இலக்கியத் தி�னாய்வு 
ஆகிய துள�யில் சபரும் பணியாற்றிய சசல்்வநாய்கம் 
அ்வர்்கைது உளைநளட மி்கவும் சி�பபானது. தமிழ் 
இலக்கிய ்வைலாறு, தமிழ் உளைநளட்வைலாறு 
ஆகிய இரு நூல்்களும் இன்று்வளை தமிளழ உயர் 
்வகுபபில் ்கற்கும் மாண்வருக்கு நல்்வழி்காட்டி்கைா்க 
உள்ைன. நளடயில் சதளிவும் எளிளமயுறோம இ்வைது 
தனித்து்வபபண்பு்கள் எனலாம்.

 சசறிவு, சிந்தளன வீச்சு,தருக்்கவியல் ்கட்வாத 
்கட்சடாழுங்கு என்பன அளமந்த இ்வைது 
உளைநளட,இலக்்கண விதி்களுக்கு அளம்வானதாயும் 
அளமந்திருக்கும்.

 இவ்்வாறு பல தமிழறிஞரின் நளடளய 
எடுத்துக்்காட்ட இயலுமாயினும் இங்கு இவ்்வைவில் 
நிறுத்தி தமிழ் உளை நளட இன்று சபாது்வா்க எவ்்வாறு 
அளமந்திருக்கி�து என்பளத றோநாக்்கலாம்

 ்காலத்தின் றோபாக்குக்கும் றோதள்வ்களுக்கும் 
ஏற்ப ஒரு சமாழி தன்ளன இளச்வாக்்கம் சசய்்வது 
இன்றியளமயாதறோத. ஆனாலும் அடிபபளட 
சமாழிக்்கட்டளமபளப மீறுமானல் சமாழி அழிள்வ 
றோநாக்கிச் சசல்லும் ்வாய்பபு அதி்கமாகிவிடும். ஒரு 
சமாழி எந்தக் ்கருத்ளதயும் உள்ளீர்க்கும் தி�னும் உணர்ச்சி 
ச்வளிபபாட்டு ஆற்�லும் ச்காண்டளமய றோ்வண்டும். 
இவ்்வா�ான பண்பு்களை ச்காண்டளம்வதுடன் சமாழி 
பிளழய� அளமந்தாறோல அது முழுளமயளடயும். இந்த 
முழுளம தமிழுக்கு இன்றுள்ை நிளலயில் அளமந்து 

விட்டதா என்பறோத றோ்கள்வி.

 சசாற்பிளழ்கள், ்வாக்கிய அளமபபுப பிளழ்கள், 
புத்தாக்்கச் சசால் மயக்்கங்்கள், ஆங்கிலம் றோபான்� பி� 
சமாழிச் சசாற்்களை ்வளையள� ்கடந்து ள்கயாள்்வதனால் 
ஏற்படும் ்கருத்துச் சிளதவு்கள் என்� பலவும் இன்று 
தமிழின் ்வைர்ச்சிக்கு தளட்கைா்க உள்ைன. 

 இத்தள்கய பிளழ்களை ஆசிரியைான நாமும் 
மாண்வரும் சபாதுமக்்களும் மட்டுமன்றி பல்றோ்வறு 
ஊட்கங்்களும் சசய்து ்வருகின்�ன. அ்வற்றுள் 
சில்வற்றிளன இங்கு சுட்டிக்்காட்ட விளழகிறோ�ன் 

்கருத்துப புலபபாட்டிளனத் சதளி்வா்கவும் 
மயக்்கமின்றியும் தரு்வறோத உளைநளடயின் முதன்ளமயான 
இலக்கு.்காைண்காரியத் சதாடர்பும் ்கருத்துரீதியான 
ஒழுங்கு முள�யும் உளை நளடக்கு இன்றியளமயாதன. 
சசாற்்களை அ்வற்றுக்குரிய இடங்்களில் அளமக்்காது 
சித� விடு்வதால் றோநர்மா�ான சபாருள் சப�பபடும்.

வபாக்கியங்்களில் அதமயும் வழுக்்கள்

 “மன்னார் மா்வட்டத்தில் றோமாசமான ஆசிரியர் 
பற்�ாக்குள� நிலவுகி�து.” 

றோமாசமான ஆசிரியரின் பற்�ாக்குள� ்வைறோ்வற்்கக் 
கூடியறோத. 

“மன்னார் மா்வட்டத்தில் ஆசிரியர்்களுக்்கான 
பற்�ாக்குள� றோமாசமான எண்ணிக்ள்கயில் நிலவுகி�து.” 

என்பறோத சசால்ல்வந்த ்கருத்தா்க உள்ைது.

“அம்மா றோநற்று மாளல கிைாமத்ளதறோய அதிைள்வத்த 
அந்த ச்வடிச்சத்தத்ளதக் றோ்கட்டதிலிருந்து ஓைைவு 
றோதறியிருந்த அம்மாவின் மன நிளல மீண்டும் 
பாதிக்்கபபட்டிருந்தது.”

இது சிறு்கதை ஒன்றில் வந்துள்ள வபாக்கியம்

இவ்்வாக்கியத்த்தில் சபாருள் ‘றோநர்மா�ா்க 
வுள்ைளதயும்’,றோ்வண்டாத சசால் ்வந்திருபபளதயும் 
்காணலாம்.

 கிைாமத்ளதறோய அதிைள்வத்த அந்த ச்வடிச் சத்தத்தக் 
றோ்கட்டதிலிருந்து ஓைைவு றோதறியிருந்த அம்மாவின் மன 
நிளல என்பது எழுதிய்வரின் ்கருத்துக்கு றோநர்மா�ானது. 

“(முன்பு) ஓைைவு றோதறியிருந்த அம்மாவின் மனநிளல, 
கிைாமத்ளதறோய அதிைள்வத்த அந்த ச்வடிச்சத்தத்ளதக் 
றோ்கட்டதிலிருந்து மீண்டும் பாதிக்்கபபட்டது.”

“அம்மா” என்� சதாடக்்கச் சசால் றோதள்வயற்�து.

 த்வறு-- “தயவு சசய்து இந்தப பாளதயால் 
சசல்ப்வர்்கள் தங்்கள் ்வா்கனங்்களில் இருந்து இ�ங்கிச் 
சசல்லவும்.”
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 சரி-- “இந்தபபாதயில் (்வா்கனங்்களில்) சசல்ப்வர்்கள் 
தயவு சசய்து ்வா்கனங்்களில் இருந்து இ�ங்கிச் 
சசல்லவும்.”

த்வறு.-” ்கந்தயா. சசல்்வன்,முன்னாள் மானிபபாய் 
ம்காவித்தியாலய அதிபர் றோநற்று இங்கு ்வந்திருந்தார்.

சரி- “மானிபபாய் ம்காவித்தியாலய முன்னாள் 
அதிபர் ்கந்தயா - சசல்்வன் றோநற்று இங்கு ்வந்திருந்தார்:”

சபாருட் சபாருத்தமற்� ்வாக்கியங்்கள்

“்காலம் சசன்� சம்பந்தன் இலண்டன் சசன்�ார்.”

்காலம் சசன்�்வர் எவ்்வாறு இலண்டன் சசல்ல 
முடியும்?

“்காலமா்வதற்கு சில ்காலத்துக்கு முன்பு சம்பந்தன் 
இலண்டன் சசன்�ார்.”

“புத்திசு்வாதீனம் உள்ை மனறோநாயாளி்கள் தபபி 
ஓடினர். “

“புத்தி சு்வாதீனம் உள்ை மனறோநாயாளி்கள்” என்� 
சசாற்ச�ாடர் அது தைறோ்வண்டிய ்கருத்துக்கு றோநர்மா�ான 
சபாருளைத் தருகி�து.

 சு்வாதீனம் (சு்வ +ஆதீனம்)தற்்கட்டுபபாடு - 
புத்திளய தமது ்கட்டுபபாட்டுக்குள் ள்வத்திருபப்வர் 
மனறோநாயாளி ஆ்க முடியாது.

ஆ்க “புத்தி சு்வாதீனம் அற்� மனறோநாயாளி்கள் 
தபபி ஓடினர்” என அளமக்்க றோ்வண்டும்.

எழு்வாய் பயனிளல்கள் அளமய றோ்வண்டிய முள�.

விளனயடியா்கத் றோதான்றும் பால் ்காட்டும் 
சசாற்்களும் (விளனமுற்று) சபயைடியா்கத்றோதான்றும் 
சசாற்்களும் (சபயர்) சதாடர்ள்கயில் ஒருபாலுக்குரிய 
சசால் மற்ச�ாரு பாலுக்குரிய சசால்றோலாடு மயங்குதல் 
தவிர்க்்கபபட றோ்வண்டும்

அ்வன் -்வந்தான் 
அ்வள் ்வந்தாள்
அ்வர் ்வந்தார்
அது -்வந்தது 
அள்வ ்வந்தன.

பால் மட்டுமன்றி திளண இடம் ்காலம் வினா 
விளட என்ப்வற்றிலும் ஒன்று பிறிசதான்றுடன் 
மயங்்காதிருபபது இன்றியளமயாதது என இலக்்கணம் 
கூறும்.

 றோமறோல எடுத்துக்்காட்டியள்வ எளிய தனி ்வாக்கியங்்கள். 
இள்வ றோபான்�ல்லாது சபயைளட்கள்,விளனயளட்கள், 
இளணபபுச் சசாற்்கள், இளடச் சசாற்்கள் ச்காண்டு 

விரிக்்கபபடும் சதாடர் ்வாக்கியங்்கள்,ஒன்றோ�ா ஒன்றுக்கு 
றோமற்பட்றோடா அளமயும் துளண ்வாக்கியங்்களை 
உள்ைடக்கிய ்கலபபு ்வாக்கியங்்கள் என்பள்வ 
ஆக்்கபபடும்சபாழுறோத சிக்்கல்்கள் உண்டாகின்�ன. 
பல்றோ்வறு ்வழுக்்கள் உண்டாகின்�ன.

எ-டு

“சம்காலத்தின் அறிவியற்றோ�ள்வ்களை நிள�வு 
சசய்்வதற்கு உ்கந்ததான ்களலச்சசாற்்களை உரு்வாக்கும் 
பணி மி்கவும் இன்றியளமயாதன்வாகும்”

 இந்த ்வாக்கியத்தில் “உ்கந்ததான” என்னும் 
ஒருளமப சபயைளட 

“்களலச் சசாற்்களை” என்னும் பன்ளமப சபயர் 
சசாற்்களுடனும் “பணி” என்னும் ஒருளமப சபயர் 
“இன்றியளமயாதன” என்னும் பன்ளம விளன 
முற்றுடனும் மயங்கின.

“இக்்கற்ள்க சநறி்களில் ்கற்்க விரும்புகி�்வர்்கள் 
சுயமா்கத் தயாரிக்்கபபட்ட விண்ணபபப படி்வத்திளனப 
பூர்த்திசசய்து,முத்திளை இடபபட்ட தபாலுள�ளயயும் 
இளணத்து அனுபபி ள்வக்்கபபடும்” என்று அலு்வலர் 
சதரிவித்துள்ைார்.

இங்கு விரும்புப்வர்்கள் என்� சபயருக்குப 
பயனிளலயா்க அனுபபிள்வக்்கபபடும் என ்வரு்வது 
த்வறு, விரும்புப்வர்்கள் ….அனுபபுதல் றோ்வண்டும் 
என அளமத்திருக்்க றோ்வண்டும்

த்வறு---”றோநற்று றோ்காபபாயில் பளட்கள் சுற்றி 
்வளைத்தனர்”

சரி----”றோநற்று றோ்காபபாயில் பளட்கள் சுற்றி 
்வளைத்தன.”

த்வறு --”பிைபா்கைன் தனது குறிக்றோ்காளினின்றும் 
எக்்காலத்திலும் த்வறிய்வைல்லர்.”

சரி --”பிைபா்கைன் தமது குறிக்றோ்காளினின்றும் 
எக்்காலத்திலும் த்வறிய்வைல்லர்”

எல்லா இடங்்களிலும் எழு்வாய் பயனிளல சசயபபடு 
சபாருள் என்பள்வ ச்வளிபபட்டுத்சதரி்வது சி�ந்தது 
என இலக்்கண்காைர் ்கருது்வர். ஆனால் றோபசும் றோபாதும் 
இலக்கியங்்களிலும் சி�பபா்கப புளன்களத்களிலும் 
இள்வ மள�ந்தும் ்வரு்வதுண்டு. 

றோதான்�ா எழு்வாய் 

 நாளை பாடசாளலக்கு ்வரு்வாயா? நான் றோதான்�ா 
எழு்வாய்.

றோநற்றுத்தான் ஊருக்குப றோபானார், அ்வர் றோதான்�ா 
எழு்வாய்,.
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ஆனால் சில ்வாக்கியத்சதாடர்்களில் எழு்வாய் 
ச்வளிபபடாது இருபபது ்கருத்துத் சதளிவின்ளமக்குக் 
்காைணமாகிவிடும்.

குமைன் சி�ந்த விளையாட்டு வீைன்.நன்�ா்கப 
படிபப்வன். மதுைன் அ்வன் நண்பன். இரு்வரும் 
பாடசாலக்குச் சசல்லும்றோபாது அ்வன் ஆசிரியளைக் 
்கண்டான்.

இங்கு அ்வன் என்� எழு்வாய் ்வந்தறோபாதும் 
ஆசிரியளைக் ்கண்ட்வன் குமைனா.மதுைனா அல்லது 
மூன்�ா்வது நபைா என்பது துலக்்கமா்க இல்ளல. 

எனறோ்வ இவ்விடத்தில் எழு்வாளயத் சதளி்வா்க 
அளமபபது ்கட்டாயமாகி�து.

 ஆனால் ஒரு்காட்சிளய ஆற்�ல் நிள�ந்த 
எழுத்தாைன் உணர்ச்சிபூர்்வமா்கவும் தங்கு தளடயின்றி 
எதார்த்தமா்கவும் ச்வளிபபடுத்துள்கயில் பயனிளல்கள் 
கூட அ்வனுக்கு றோ்வண்டாதன்வாகிவிடுகின்�ன.

“எங்கும் சமௌனம், எ்காந்தப சபருங்்க்கனம் 
….தூைத்திறோல ஒரு சநருபபுச்சுடர் ….அவ்்வைவுதான்.”

பண்டிதமணி.சி ்கணபதிபபிள்ளை

“குலம் அத்த நட்சத்திைம். அத்தம் அதமம் என்�ார்்கள் 
சாத்திரிமார்.

அ்வன் ைாெ துறோைா்கமான ்காரியங்்களில ஈடுபடு்வான் 
என்றும்......

மி்கப சபைய ்கண்டங்்களில் மாட்டிக்ச்காள்ை 
றோநரும் என்றும்.....

மறியல் வீட்டுக்குப றோபாகின்� பலன் கூட அ்வனுக்கு 
உண்சடன்றும்.....

கிை்கங்்கள் யாவும் நீசதிளச அளடந்திருக்கின்�ன
ச்வன்றும்......”

றோமா்க்வாசல் -ைஞ்சகுமார்

பி� சமாழிச் சசாற்்கள்

பி� சமாழிச் சசாற்்களைத் றோதள்வக்கு அதி்கமா்கப 
பயன்படுத்து்வது தவிர்க்்கபபடுதல் றோ்வண்டும் றோதள்வயற்� 
இடத்தில் ஒரு்காலத்தில் ்வடசமாழிச்சசாற்்கள் 
ள்கயாைபபட்டன. அதனால் மணிப பிை்வாை நளட 
உரு்வாகிற்று. தமிழில் ஆங்கிலச் சசாற்்களைப பயன் 
படுத்தி எழுது்வது நீண்ட்காலமா்கறோ்வ இருந்து்வருகி�து. 
இன்று உலச்கங்கும் தமிழர் பைந்து ்வாழ்கி�ார்்கள். 
தாம் ்வாழும் இடத்தில் ச்வவ்றோ்வறு சமாழி்களைப 
றோபசுகி�ார்்கள். அம்சமாழிச் சசாற்்கள் அ்வர்்களை 
அறியாது அ்வர்்கைது றோபச்சில் இடம் சபறுகின்�ன. 
்கால ஓட்டத்தில் அள்வ அ்வர்்கைால் பளடக்்கபபடும் 
இலக்கியங்்களிலும் இடம் சபற்று விடுகின்�ன. 

அதனால் தமிழ் தனது தனித்து்வத்ளத இழக்கி�து. 
அம்சமாழியில் பரிச்சயமில்லாத்வருக்குப புரியாமலும் 
றோபாகி�து.

“ஒரு நல்ல ்களத எனக்குள்றோை ஓடிட்றோட இருந்தது.
அளத சட்வலப பண்ண ஆைம்பிச்றோசன் ்காளலயில் 
நியூஸ்றோபபபர் படிச்சாக்கூட அதுறோல ஏதா்வது 
கிளடக்குமான்னு பார்க்கி� அைவு தீவிைம். சட சடன்னு 
விபைங்்களும் ்கைமும் பிடிக்்க நான் என்ஜினியருக்குக் 
்களத சைடிபண்ணிறோனன். பாற் ்கடளல ைாக்்கட் 
ள்வச்சிருக்கி�மாதிரிக் ்களத..”

“ஒரு நல்ல ்களத எனக்குள்றோை ஓடிட்றோட இருந்தது. 
அளத ்வைர்க்்க ஆைம்பிச்றோசன்.்காளலயில் சசய்தித்தாள் 
படிக்கும்றோபாதுகூட அதுல ஏதா்வது றோதடிபபாக்கி� 
அைவு தீவிைம் ……”என இயன்�ைவு தமிழ் சசாற்்களைப 
பயன்படுத்தலாம்.

ஆக்-்கச் சைபாற்்கள்

 ஒரு சமாழியின் றோதள்வ்கள் ்காலந்றோதாறும் 
விரி்வளடகின்�ன. இந்த விரிவுக்கு அளம்வா்கப புதிய 
சசாற்்கள் ஆக்்கபபடு்வது இன்றியளமயாததாகும். ஒரு 
சமாழியின் ச்வளிபபாட்டுத் தி�னும் ்வைமும் அதன் 
சசாற்்கைஞ்சியத்திறோலறோய தங்கியுள்ைது.

சசாற்்களை ஆக்குள்கயில் அள்வ குறிக்்க றோ்வண்டிய 
சபாருளின் முழுக் ்கருத்துறோமா சாைறோமா எபசபாழுதும் 
அளமந்து விடும் என்று எதிர்பார்த்தல் இயலாது. 
எடுத்துக்்காட்டா்க ்கா்கம் என்� சசால் அது ்கா ்கா 
என்று்களை்வது ச்காண்டு உரு்வாக்்கபபட்ட சபயர்..
அதன் நி�ம்,இயல்பு,இனம் என்பன ்கா்கம் என்� 
சசால்லினுள் அடங்கு்வதில்ளல. இது றோபான்றோ� ஒவ்ச்வாரு 
சசால்ளலயும் நுணுகி றோநாக்கினால் அது தன்னைவில் 
முழுளமயாய் இல்லாளமளய ்கண்டுச்காள்ைலாம்.. 
சபரும்பாலும் சபயர்்கள் றோபாருள்்களை அளடயாைம் 
்காண்பதற்கு உதவுகின்�னறோ்வயன்றி அ்வற்றின் சாைம் 
யா்வற்ள�யும் உட்ச்காள்்வன அல்ல. எனினும் 
சசாற்பிைபஞ்சம் இன்றோ�ல் சபாருட் பிைபஞ்சறோம 
இல்ளல என்னும் அைவிற்கு சசாற்்களும் அள்வ 
அளமந்த சமாழியும் எம்மீது ஆட்சி சசய்து ்வருகின்�ன. 
ஆனால் சசாற்்களுக்கு அடிளமயா்காது அ்வற்றிளன 
ஆட்சிசசய்து எமது உணர்ச்சி, அறிவுத்றோதள்வ்களுக்குப 
பயன்படுத்த றோ்வண்டும் 

மி்கச் சிறிய றோ்வர்ச் சசாற்்கறோைாடு இலக்்கண 
உறுபபுக்்களை இளணபபதனால் புதிய சசாற்்கள் 
உண்டாகின்�ன. 

எ-டு 

இளண -இளணதல்,இளணத்தல் இளணவு, 
இளணபபு.இளணயம் இளணள்க இளணந்தான் 
இளணந்த,இளணந்து.---
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பண் -பண்பு பண்பாடு, பண்ணுதல், 
பண்ணிய,பண்ணும்,....

இங்கு ஆக்்கச் சைபாற்்கதள டமலும் இைண்டு வத்கயில் 
பிரிக்்கலபாம் 

1-பி� சமாழியில் இருந்து தமிழ் சமாழியின் 
ஒலியளமபபுக்கு ஏற்ப அளமந்தள்வ 

 ஒட்சிசன், ளனதைசன், இலத்திைன்-

2-பி�சமாழிச் சசாற்்களை,சசாற்ச�ாடர்்களை 
சமாழிசபயர்த்துக் ள்கயாைல் 

இயற்பியல், ்கணினி, சபாதுநல ்வாயம்…..

சமாழியியல் - linguistic
நிறு்வனம்-institution
உரிமம் -license
சமாழி நூல்- philology
உை நூல்-psychology
மகிழுந்து.-car
றோபருந்து-bus
சதாடருந்து. train

motivation- ஊக்்கல் என உைவியல் அறிஞரும் 
motive- றோநாக்்கம்- எனச் சட்டத்துள� அறிஞரும் 
தமது துள� சார்ந்த றோதள்வ்களு்களின் அடிபபளடயில் 
சமாழிசபயர்க்கி�ார்்கள். 

 ஆ்கறோ்வ தான் ஆங்கிலச் சசாற்்கள் சசாற்ச�ாடர்்களைத் 
தமிழாக்்கம் சசய்்வதற்கு அறிவியல் துள�,சட்டவியல் 
துள�,உைவியல் துள�, சபாருளியல் துள�,மானிடவியல் 
துள� எனப பல்துள� சார்ந்த அறிஞர்்கள் தமிழறிஞர்்களுடன் 
இளணந்து சசயற்பட றோ்வண்டும் என்பது எதிர்பார்பபா்க 
உள்ைது.

றோமலும் இன்று ஆங்்காங்றோ்க புதிய சசால்லாக்்கங்்கள் 
பல்றோ்வறு பகுதியினைால் சசய்யபபட்டுள்ைன என்பது 
உண்ளமறோய. ஆனாலும் அள்வ தமிழர் அளன்வளையும் 
சசன்�ளட்வதில்ளல என்பளதயும் ்க்வனத்தில்ச்காள்ை 
றோ்வண்டும். இவ்்வாறு எல்றோலாளையும் ஒருறோசர்த்து 
சபாதுளமயான சசாற்்களை உரு்வாக்கு்வதும் ச்வாலான 
முயற்சியா்கறோ்வ இருக்கும்.

குமு்காயம்,மகிழுந்து றோபருந்து,்வானுந்து ஒலி்வட்டில் 
இளணயர் றோபான்� இன்றோனாைன்ன புத்தாக்்கச்சசாற்்கள் 
எல்றோலாளையும் அளடந்ததன்வா என்பதும் றோ்கள்வியா்கறோ்வ 
உள்ைது.

ஒரு சபாருள் குறித்த பல சசால்
பல சபாருள் குறித்த ஒரு சசால்

ஒரு சமாழி எவ்்வைவு ்வைமுள்ைது என்பளதயும் 

அம்சமாழிளயக் ்கயாளுப்வர்்கைது அ்வதானத் தி�ன் 
எவ்்வைவு றோமறோலாங்கி இருந்தது என்பளதயும் 
அம்சமாழியின் சசாற்்கைஞ்சியறோம எடுத்துக்்காட்டும் 

 ஒரு சபாருளைக் குறிக்்க ஒன்றுக்கு றோமற்பட்ட 
சசாற்்களைக் ள்கயாைலாம் அச்சசாற்்கள் அப சபாருளை 
அளடயாைம் ்காணவும் உத்வலாம் ஆனாலும் அள்வ 
யாவும் ஒரு ்கருத்ளதத் தைமாட்டா. ஒரு சசால் ஒரு 
சபாருளுக்கு அளமயும் றோபாது அதன் ஏதா்வது ஒரு 
இயல்ளபறோய குறிக்கும்.றோ்வச�ாரு சசால் அறோத 
சபாருளுக்்களமள்கயில் றோ்வச�ாரு தனளமளயக் 
குறிக்கும். ஆனாலும் இவ்விரு சசாற்்களும் அக் 
குறிபபிட்ட சபாருளிளன அளடயைங் ்காணும் 
்வள்கயில் சபாது்வா்க அளமயும்.

1)ஒரு சபாருள் பல சசால்
்கதிை்வன் -்கதிர்-அ்வன் -்கதிர்்கள் உள்ை்வன். 
ச்வய்றோயாநன் - ச்வம்ளம தருப்வன் 
றோசறோயான் -றோசய்ளமயில் உள்ை்வன் 

நட்பு-நண்ணுதல் -அருகிருத்தல்- ஒரு்வைது 
உள்ைத்துக்கு அருகிலிருத்தல்

றோ்கண்ளம- றோ்கள் -உ�வு நடபாகிய உ�வு.

றோதாழளம- சதாழு -ஆனிளைளய ்கட்டி ள்வக்கும் 
குடில் -அன்பினால் ்கட்டுண்டு இருபபது

2)பல சபாருள் ஒரு சசால்

ஒறோை சசால் ச்வவ்றோ்வறு சபாருளுணர்ச்சிளய 
்வழங்குகின்� இடங்்களும் உண்டு.

நல்ல மனிதர்,--நற்பண்புளடய்வர்
நல்ல மளழ- சபருமளழ
நல்ல பாம்பு--ச்காடிய பாம்பு
நல்ல றோ்கள்வி--சபாருத்தமான றோ்கள்வி
நல்ல அடி -்கடுளமயான அடி 
நல்ல சனம்- சபரும் எண்ணிக்ள்கயிலான சனம்.
 நற்பண்புளடய மக்்கள்
சபரிய்வர்-்வயதால் முதிர்ந்த்வர்.
சபரியார்- அறிவு பண்பு்கைால் உயர்ந்த்வர்.
சபரிய ஆள்- அற்பன்
சபரியஎண்ணம் தன்ளனபற்றி தாறோன சபருளம 

ச்காள்ைல்
சபரிய சண்ளட- ்கடுளமயான சண்ளட.

இவ்்வாறு சசாற்்களை அதன் சபாருள் உணர்ந்து 
மாண்வர்்கள் தம் ்கருத்தில் ஏற்றிக்ச்காள்்வதற்கு ஆசிரியர் 
்வழி்காட்ட றோ்வண்டும்.

நல்ல ்கவிஞனிடமும் நல்ல புளன்களத 
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ஆசிரியனிடமும் இச்சசாற்்கள் ள்க்கட்டிச் றோச்வ்கம் 
சசய்யக் ்காத்திருக்கின்�ன.

“சாளலயிறோல ஒரு ்கற்சிளல. தைர்ந்து சநாடிந்துறோபான 
தளசக் கூட்டத்திலும் வீரியத்ளதத் துள்ைள்வக்கும் 
றோமா்கன ்வடி்வம்; ஓர் அபூர்்வ சிற்பி பூறோலா்கத்தில் 
இதற்்கா்கச்வன்றோ� பி�ந்து தன் ்கனள்வசயல்லாம் 
்கல்லில் ்வடித்துள்வத்தாறோனா என்று றோதான்றும் 
அவ்்வைவு லாகிரிளய ஊட்டு்வது.”

புதுதமப்பித்ைன்.-ைபாப விடமபாைனம் 

சசாற்்களுக்கு இளடச்வளி விடலும் குறியீடு்களும் 
்வாக்கியங்்களில் குறியீடு்களைப பயன்படுத்தும் ்வழக்்கம் 
உளைநளடயின் ்வைர்ச்சியுடன் ஐறோைாபபியரிடமிருந்து 
்வந்ததாகும்.இத்தாலியைான சபஸ்கிப பாதிரியார் 
-வீைமாமுனி்வர்-இந்த ்வழக்ள்க பைமார்த்தகுரு ்களத 
முதலான தமது உளைநளட நூல்்கள் ்வாயிலா்க 
முதல் முதல் தமிழுக்கு அறிமு்கபபடுத்தினார். 
அ்வளைத்சதாடர்ந்து ஆறுமு்கநா்வலரும் குறியீடு்களைத் 
தமிழில் அளமத்தது மட்டுமல்லாது அ்வற்றுக்்கான 
சபயர்்களையும் ்வகுத்துத் தந்தார்.

முடிபபிளசக் குறி-full stop
சதாடரிளசக்குறி - semicolon
உறுபபிளசக்குறி-coma
வினாவிளசக்குறி-question mark
அனு்வாதக்குறி-inverted comma
சமய்பபாட்டுக்குறி - exclamation mark
விைக்்கவிளசக்குறி-colan 
இயபபிலிளசக் குறி- bracket

இக்குறியீடு்களை சரி்வைப பயன்படுத்து்வதன் 
மூலம் சமாழி்வாயிலா்க ்கருத்துக்்களையும் 
உணர்வு்களையும் மி்கச் சசம்ளமயா்க ச்வளிபபடுத்தலாம். 
மாண்வர்்கள்,ஊட்கவியலாைர்்கள் என்றோபார் சரியான 
குறியீடு்களைப பயன்படுத்துகி�ார்்கைா என்பதும் 
றோ்கள்வியா்கறோ்வ உள்ைது.

உவதம, உருவ்கங்்களும் படிமங்்களும்

்கவிளதயில் உள்வளம உரு்வ்கங்்கள் முதலான 
அணி்கள் பயன்படு்வது றோபால உளை நளடயிலும் 
அள்வ பயன்படுகின்�ன. உளைநளடயில் சபாருள் 
விைக்்கத்துக்குப பயன்படும் இள்வ புளன்களத்களில் 
படிமாமா்க அளமந்து உணர்வு எழுச்சிளயயும் 
அழ்கணர்ச்சிளயயும் உண்டாக்குகின்�ன. 

“பூம்பு்கார்த் துள�மு்கத்தின் ்களையிறோல பண்டங்்கள் 
இ�க்்கபபடும் சபாழுது ்கபபல்்கள் சுளம குள�ந்து 
்கடலளல்களில் ஆடு்வது றோபால அளச்வது றோபாலக் 
றோ்கா்வலனின் உைத்தைங்கிறோல மாதவியின் எண்ணக் 
்கபபல் அளசந்து ஆடி… ்கண்ணகி மீது ச்காண்ட 

்காதலும் ்க்வர்ச்சியும் நுளைக் குமிழி்கலா்க அழிந்து 
றோபாயின.அழிந்றோத றோபாயின.”

ைலதி சைபாக்்கன்

நல்ல ்வாசிபபும் நுண்ளமயான அ்வதானமும் 
அழகியல் உணர்றோ்வாடு கூடிய சிந்தளன்களும் நல்ல 
படிமங்்களை உரு்வாக்்க உதவுகின்�ன.

நதையியல் 

 தமிழிலக்்கண அறிவும் சசாற்்கைஞ்சியத் றோதட்டமும் 
்வாய்த்றோதார் பிளழயற்� உளைநளடளயக் ள்கயாைலாம். 
அனாலும் தமக்ச்கன த் தனித்து்வமான உளைநளடளய 
உரு்வாக்கிக் ச்காள்ை அ்வர்்கள் தர்க்்க சநறி அறிவும் 
எளிளமயும் ஒருறோசை இளணத்து பல்வள்கயிலும் 
தம்ளமத் தகுதியுளடய்வைா்க ஆக்கிக் ச்காள்ை 
றோ்வண்டியிருக்கும். அபசபாழுதும் தனித்து்வமான 
நளட அ்வருக்கு ள்க்வைாது றோபா்கலாம்

 அனால் இலக்கியச் சுள்வ்வாய்ந்ததும் கூர்ளமயானதும் 
படிபறோபாரின் சநஞ்சங்்களைப பிணிபபதுமாகிய 
உளைநளட,பளடபபாைைான இலக்கிய ்வாதி்களுக்கும் 
தி�னாய்்வாைருக்குறோம எளிதாகும். இத்தள்கறோயார் 
தமக்ச்கன ஒரு நளடயிளன ஆக்்க்வல்ல்வைா்க இருபபர்.
முன்பு எடுத்துக்்காட்டிய அறிஞர்்கைாகிய ஆறுமு்க 
நா்வலர், பண்டிதமணி 

சி. ்கனபதிபபிள்ளை, றோபைாசிரியர் வி சசல்்வாநாய்கம் 
ஆகிறோயாரும் தசமக்ச்கன ஒரு நளடயியளல ்வகுத்துக் 
ச்காண்ட்வறோை,

 மாண்வருக்கு அளிக்்கபபடும் சி�ந்த 
தமிழறிவு,அ்வர்்களைப பிளழய� எழுத ள்வக்கும்.
நல்ல தமிழறி்வாைைா்க ஆக்கும். எதிர்்காலத்தில் 
நளடயியலாைைா்கவும் பளடபாளியா்கவும் கூட அ்வர்்கள் 
்வருதல் கூடும். இ்வற்றுக் ச்கல்லாம் ஆைம்பத்திறோலறோய 
வித்திடு்வது ஆசிரியரின் தளலயாய பணியா்க உள்ைது.

துதண நூல்்கள் 

 உளைநளடத் சதளிவு ஓர் அறிமு்கம்,வித்து்வான் 
்க.சசாக்்கலிங்்கம்,்வாசுகி சசாக்்கலிங்்கம்.சுபபிைமணிய 
புத்த்கசாளல,யாழ்பபாணம்1999

சி பத்மநாதன்.இலங்ள்கத் தமிழ் சாதனங்்கள் 
இலங்ள்க இந்து ்கலாசாை அலு்வல்்கள் திளணக்்கைம் 
2006

திருமுரு்க கிருபானந்த்வாரியார் எழுதிய விைக்கு 
என்னும் நூலில் இருந்து)

இைா.சம்பந்தன்

இலக்கியக் ்கருவூலம்,்க. சசாக்்கலிங்்கம்,(சசாக்்க
ன்),திரு்வள்ளு்வர் அச்ச்கம், நல்லூர்,2001
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ஐ.ைர்மசிங், நாகர்்னகாவில்...

“சிரிப்பின் அர்த்்தம் “. 
றோ்கட்டது பத்து ரூபாய்
நானா்கக் ச்காடுத்த
இருபது ரூபாயில் 
சு்வற்றிலடித்த பந்தாய்
என்னிடறோம திரும்பியது
பத்து ரூபாய்...
பசிளயத் துைத்த
்வாங்கிக் ச்காடுத்த
நான்கு பறோைாட்டாவில்
ஆச்சரியமாய்
என்னிடறோம திரும்பியது
இைண்டு பறோைாட்டா...
பரிதாபமாய் ச்காடுத்த
இைண்டு பளழய சட்ளடயில்
என்னிடறோம திரும்பியது 
பத்திைமாய் ஒரு சட்ளட...
உதவிக்்கா்க அ்வர் 
எபறோபாதா்வது ள்க நீட்டும் 
சிலரில் நானும் ஒரு்வன்
்வயிற்றின் ச்காந்தளிபபு
அடங்்காத றோ்வளை்களில் மட்டுறோம
மனிதர்்களின் உலகில்
நுளழ்வார் அ்வர்
இதை றோ்வளை்களில்
அ்வரின் உல்கறோம தனி
அ்வரின் உல்கத்தில்
அ்வரின் ஆளுள்கதான்
அடிக்்கடி அ்வறோை

சிரித்துக் ச்காள்்வார்
அடிக்்கடி அ்வறோை
றோபசிக் ச்காள்்வார்
அடிக்்கடி அ்வறோை
ள்கத்தட்டிக் ச்காள்்வார்
சதி இல்ளல
்வம்பு இல்ளல
்வழக்கு இல்ளல
றோபைாளச இல்ளல
துறோைா்கம் இல்ளல
சபா�ாளம இல்ளல
அ்வரின் உல்கத்தில்
ச்கலமும் பளடத்த
மனிதர்்கள் பலரிடம்
்காணாமல் றோபான
மகிழ்வில் எல்ளலளய
எளிதா்க சதாட்டுத் திரும்பு்வார்
அந்த ச்வறுளமயான மனிதர்
அ்வளைத்தான்
ளபத்தியக்்காைன் என்று
ளநயாண்டி சசய்கி�து
இந்த அறி்வார்ந்த சமூ்கம் 
அதற்கும் 
ஒரு சிரிபளப பதிலாக்கி
்கடந்து றோபாகும்
அந்த மனிதரின்
சிரிபபின் அர்த்தம் தான்
இன்னும்
பூட்கமா்கறோ்வ இருக்கி�து
சபாருள் புரியாமல்... 
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இன்பதுன்பக் காரணி நீ 

பாள� ஆக்கிய ்கற்்கள் எல்லாம் சிளலயா்வதில்ளல ்வடி்கட்டி சதரிந்சதடுத்து சிற்பச்சாளலயில் றோசர்பபது 
றோபால் றோதர்வு்களின் சதரிவினில் றோதடிச் றோசர்க்்கபபட்ட றோதாழர்்கள் கூட்டத்தில் இ்வர்்களும்... இங்்க ்வாங்றோ்கா 
தமிழ் உதில உட்்காருங்றோ்கா மரியாளதளய ளசள்க்களில் ்காட்டுப்வன் அ்வன். எடி அத்தனா நீ இதுல இைடி 
்வார்த்ளத்களில் கூட உறுமல்தான் அ்வளிடம் மட்டும்தான். எடி எத்தளன தைம் சசால்லு�தடி சபாடியறோைாட 
பல்லு ்காட்டிட்டு இருக்்காளத என்று. அக்்களை ்கலந்த சபா�ாளம ்வார்த்ளதயால் அதி்கமா்க உரிளம எடுத்துக் 
ச்காள்்வான் அகிலன். அர்த்தனா றோ்வ்கமான்வள் சசயலில் றோபச்சில் அத்தளன அளசவு்களிலுறோம... குைமாய் 
இளணயாத ்வடகிழக்ள்க இளணத்து விட றோதாழளம ச்காண்ட்வர்்கள் ஆகியும் அர்த்தனாவும். ஐந்து ்வருடக் 
்கல்லூரி பயணம் இ்வர்்கள் இரு்வரில் ஒரு்வர் விடுமுள� என்�ாலும் விரிவுளை்கள் விள�த்து விறுவிறுபபு 
இழந்து விடும். ஆனால் ஒரு்வர் ்வருள்க தந்தால் றோபாதும் ்வருள்க பதிவில் இரு்வர் ள்கசயாபபங்்களும் 
பிைசன்னமா்க இருக்கும். திருவிழாக்்களில் சதாளலத்த்வர்்கள் றோபால் ஒரு்வளை ஒரு்வர் றோதடு்வதிலும், கீரியும் 
பாம்புமாய் ்கடித்துக் ச்காள்்வதிலும் ்காலம் ஓடிக் ச்காண்டிருந்தது. இ்வர்்கள் நண்பர்்கைா எதிரி்கைா என 
சந்றோத்கப பார்ள்வ ்காட்டுப்வர்்கள் ஏைாைம் ஆனாலும் அர்த்தனாவின் ஆருயிர் நண்பன் அ்வன் என்றும் 
ஆகியின் அத்தளனயும் அ்வள் என்றும் பல்்களலறோய அறியும். ்கல்வி பயணம் இலக்ள்க எட்டும் நாட்்கள் 
்வந்தது றோதசங்்கள் றோதடி றோதாழளம சதாளலயும் நாட்்கள் அள்வ. இனிய சபாழுது்கள் ்கழித்தல் இடபபட்டு 
நிளனவு்கள் கூட்டலாய் மீட்டல் ஆகி ச்காண்டு இருந்தது. சிறு்வயதில் இருந்றோத உடல் பா்கங்்களில் ஒரு 
பகுதி சற்று ஆறோைாக்கியம் அற்�்வனா்கறோ்வ இருந்தான் அகி. அதனால் என்ன இைண்டு மணி றோநை றோபருந்து 
பயணங்்களுடறோன தினமும் ்கல்லூரி ்கண்ட்வன். குள�்கள் அ்வன் எண்ணங்்களைக் கூட எட்டியறோத இல்ளல. 
தங்கி ்வாழ நிளனத்ததும் இல்ளல. தத்துணி்வாைன். இருதய சத்திை சிகிச்ளச ஒன்றில் இள�்வன் அ்வனுக்கும் 
அளழபபாளண ள்வத்திருந்தார். அபி ஒரு ்வாைமாய் ள்வத்தியசாளலயில் அனுமதிக்்கபபட்டிருந்தான். ்காளல 
மாளல மருத்து்வர் பார்ள்வக்கு முன் அர்த்தனாவின் தரிசனம் அ்வனுக்கு கிளடத்து விடு்வது உண்டு. என்ன 
றோதாழர்்கள் இ்வர்்கள் இந்த நட்பு ்வைம் என ள்வத்தியசாளல நண்பர்்கள் அ்வனுக்கு ஆசிப்கர்ந்ததும் உண்டு. 
இன்னும் சில நாளில் அ்வள் கிழக்கில் நான் ்வடக்கில் எனக்்கல்லறோ்வா சதரியும் என அகி அளமதி குளலந்ததும் 
உண்டு. அன்று ்காளலயில் அ்வள் அளழபபு எனக்ச்காரு றோநர்மு்கத் றோதர்வு முல்ளலதீவில் நான் றோபாயிட்டு 
்வாறோைன் டா ்காளலயில பார்க்்க ்வை இயலாது மாளல ்வருறோ்வன்என்�ாள். சரியடி உனக்கு கிளடக்குமடி பார்த்து 
பத்திைமா றோபாயிட்டு ்வா பதிலுடன் நிறுத்திக் ச்காண்ட சதாளலறோபசி மீண்டும் அளழத்தது அ்வனிடமிருந்து. 

  சிறுகரை
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அர்த்தனா! என்ன அகி சசால்லடா? நீ ்வரும்றோபாது 
எனக்கு சுண்டல் ்வாங்கி ்வா நல்ல உள�பபா 
நாக்கு சசத்துப றோபாச்சு... சரியடா ்வாங்கியாறோ�ன். 
இதய சத்திை சிகிச்ளச ்காைத்ளத தவிர்க்்க ள்வத்தியர் 
்கட்டளை அர்த்தனா சிந்தித்தாள் அகியின் ஆறோைாக்கியம் 
ஆளச ஏறோதா முனுமுனுத்தபடி அ்வள் ்வழக்்கமாய் 
அதிர்ஷ்டம் ்காட்டும் அந்த புடள்வளய றோநர்த்தி சசய்து 
தளலகுளித்து நீைக்கூந்தல் பின்னி இழுத்து, உடுத்தி 
ஒழுங்கு சசய்து றோநர்மு்கத் றோதர்வுக்கு ஆயத்தமானாள். 
றோநைறோமா மதியம் சைண்டு தாண்டி விட்டது இ்வளின் 
றோ்வளல அறிமு்கத் றோதர்வில் அனுப்வம் இல்ளலயா 
இபறோபாதுதான் பல்்களல நிள�்வானதா அதி்காரி 
எழுத்தார் ஐயா அனுப்வம் இருந்தால் தான் றோ்வளல 
என்�ால் எபபடி முடியும் நீங்்கள் ச்காடுத்தால் தாறோன 
அனுப்வம் சபற்றுக்ச்காள்ை முடியும் என அர்த்தனா 
அ்வர் முடிக்கும் முன் முந்திக் ச்காண்டால் அதி்காரி 
அ்வளை ஏற்றுக் ச்காண்டார் பார்ள்வயில் மாற்�ம் 
அ்வளை பாைாட்டு்வதா்கறோ்வ உணர்்வளிக்்கபபட்டது 
றோதர்வு நிள�வு நாளை அறிவிபறோபாம் என முடி 
அளித்தனர் நன்றியுடன் விளடசபற்� அர்த்தனாவின் 
எண்ணசமல்லாம் றோநைமாச்சு சுண்டல் ்வாங்குப்வன் 
ஆஸ்பத்திரி றோபா்கணும் என்பதில் தான் றோ்வறு ச்வகுநளட 
்வண்டி ்களடயில் ஐயா சுண்டல் றோ்வறு றோ்வலாய் 
சில சபாடி்கள் ள்கயில் இட்டு ள்கபளபயில் இட்டு 
ச்காடுத்தார் ்களடக்்காைர் எடுத்துக்ச்காண்டு ஓட்டமாய் 
பார்ள்வ றோநைம் எல்லாம் அ்வளுக்கு இல்ளல ள்வத்தியர் 
நான்தான் என்பதாய் ்கா்வலாளி ்கண்்களில் மண் தூவி 
ஆகியின் இருபபிடத்திற்கு ்வந்து விடு்வாள் ்கண்்கட்டி 
வித்ளதக்்காரி அ்வள் அன்று அள்கயின் உடல்நிளல சற்று 
றோமாசமா்கறோ்வ இருந்தது அ்வன் படுக்ள்க விட்டு எழும்ப 
முடியாது இருந்தான் ள்க்களில் குளுக்றோ்காஸ் ்வயர்்களில் 
ஏற்�பபட்ட படி விரிபபு்கள் ்கசங்கிய படுக்ள்கயில் 
நிமிர்ந்து படுத்திருந்தான் என்னடா புண்ளடக்கு அ்வள் 
விசாரிக்்கமும் சுண்டல் ்வாங்கியது ஆமாடா என 
நான்கு பகுதி்களை ச்வளிறோய எடுத்தால் என்ன தடி 
இத்தளன இல்ளலயடா இதுல சுண்டலும் மை்வள்ளி 
சபாரியலும் இருக்கு ்காைம் றோசர்க்்காததும் ்வாங்கி 
்வந்தான் உனக்கு எது றோ்வண்டுறோமா சாபபிடலாம் என 
சசான்னால் ஆனாலும் அ்வன் ்காலத்ளத றோ்கட்பாறோனா 
என ்க்வளலயும் ஒரு பு�ம் அ்வள் றோபச்ளசயும் 
சசயளலயும் புரிந்து ச்காள்ை அ்வனுக்கு ்கற்றுத்தை 
றோ்வண்டுமா? அடி நீ ்காைம் இல்லாதளதறோய தா என்�ான். 
ஏனடா ்காைம் றோ்கட்டாறோய என்�ாள்.. அபறோபா ஏன் 
்காைம் இல்லாமல் ்வாங்கி ்வந்தாய்? என்�ான் அகி. 
அ்வன் புரிதல் றோதாழளம தாண்டியது ்கண்்கைால் 
சிரித்துக் ச்காண்றோட அ்வன் தளலளய சற்று உயர்த்தி 
சுண்டளல ஊட்டி விட்டாள் சுண்டலின் சுள்வ தாண்டி 
அ்வள் சசய்ள்கயில் அகி நிள�ந்து ச்காண்டிருந்தான். 
்வலி்கள் கூட சில சமயம் சு்கம்தான் என குளுக்றோ்காஸ் 
்வயரிடம் பார்ள்வ ்காட்டினான். தாயானாள்அர்த்தனா 
சில சநாடி ்கழிய பசியில்ளல, ்வயிற்றிலும் இடம் 

இல்ளல ஆனால் அ்வள் தாய்ளம ருசிக்்க நீட்டும் 
றோபாசதல்லாம் ்வாய் தி�ந்தான். றோபாதுமடி நீயும் 
சாபபிடு ்கட்டாயபபடுத்தினான் அ்வளும் பங்ச்கடுத்தாள் 
றோபசிக் ச்காண்றோட சுண்டல் சுள்வயானது. அபபடிறோய 
றோநர்மு்கத் றோதர்வு வி்வைணமும் ஒபபுவிக்்கபபட்டது. 
சரியடா படுக்ள்க ்களலந்து இருக்றோ்க சரி சசய்யட்டுமா? 
அம்மாடி. இன்று என்னறோ்வா அர்த்தனாவின் ்களலந்த 
கூந்தல் புடள்வ மடிபபு எல்லாறோம வித்தியாசமாய் 
ஒருவித அழ்காய் சதரிந்தாள். அ்வள் தந்த தாய்ளமப 
பகிர்வு இன்னும் அ்வளை அழ்காக்கியது ஆகி 
ைசித்துக்ச்காண்டிருந்தான். அ்வனால் உடளல அளசக்்க 
முடியவில்ளல ள்க்களை தூக்்கவும் முடியவில்ளல. 
அர்த்தனா அ்வளன சமது்வா்க அளசத்து விரிபபு்களை 
சரி சசய்ய சநருங்கினாள். அ்வன் தளலளய ஒற்ள�க் 
ள்கயால் உயர்த்தி மற்� ள்கயில் தளலயளணளய 
சரி சசய்தாள்.அபபடிறோய அடுத்த பு�த்து ்கட்டிலின் 
விரிபளப எட்டி இழுத்து விட எத்தணித்தாள். அ்வள் 
பின்னல் விட்டு விலகிய கூந்தல் முடி அ்வன் ்கழுத்தில் 
றோ்காலம் இடு்வதாய் உறோைாளமக் ்கண்்களை சிலிர்க்்க 
ள்வத்தது. சிலித்த அ்வன் சிந்ளத றோபச்சு ம�ந்தது 
அ்வள் ஸ்பரிசம் சதாடர் முடியாது ஆனாலும் றோதள்வ 
தூண்டியது கூந்தல் சாைளல மூச்சு ்காத்துக் ச்காண்டு 
ஓைம் சசய்யலாம் என உதடு குவித்தான். விரிபபு்களை 
சரி சசய்த அர்த்தனாவின் ்கன்னங்்களில் இனம் சதரியாத 
சலனத் தூண்டல் ்காற்�ாடியது. விரிபபிட்டு தளலளய 
சடுக்ச்கனத் திருபபிக் ச்காண்டாள். குவித்த உதட்டில் 
ஓைமாகும் கூந்தலுக்குப பதில் ்காந்தளின் உதடு்கள் 
மாட்டிக்ச்காண்டது. இதுவும் சத்திை சிகிச்ளச தான் 
றோபால் முதல் முள� திட்டமிடாத யுத்தம். ்கட்டில் ்கைம். 
பக்்கத்து படுக்ள்க்கள் ்காலியாய் இருந்தது பாக்கியறோமா 
என்னறோ்வா? ்கசங்கிய விரிபபு றோநர்த்தியானது ஆனால் 
இன்னும் ஒன்று எதிர்பார்பபு இன்றி ்கசங்கி றோபானது. 
ச்காடுத்த்வள் திருக்ச்கன எடுத்துக் ச்காண்டாள் விழி்கள் 
அயல் றோதடியது அபபா யாரும் பார்க்்கவில்ளல உறுதி 
சசய்து ச்காண்டாள். உதட்டு ஈைம் றோசளல தளலபபில் 
மள�க்்கபபட்டது. அ்வன் அர்த்தனா!!!! றோசாறி அடி 
நான்.... என விக்கி விழுங்கினான். அளமதலாய் 
அருறோ்க அமர்ந்து ச்காண்டாள் அர்த்தனா. றோ்வ்கமானது 
இதயத்துடிபபு. பார்ள்வ பரிதவித்தது. பதில் என்ன 
சசால்ல சமய் ம�ந்து ஸ்தம்பித்த அளசவு்கள் புதிய 
உணர்வு்கள் சிந்துதா? சபாங்குதா? எடுத்தானா? 
ச்காடுத்றோதனா? ஏக்்க நிளல. திடுதிடுபசபன பலர் 
அங்றோ்க ஓஓ பார்ள்வ றோநைமா?அகியின் படுக்ள்க சுற்றி 
உ�வினர்.சசய்ள்க ம�ந்து விள�த்த அர்த்தனாவின் றோமல் 
பார்ள்வயாைர்்கள் யார் இ்வறோைா சசாற்்கள் இன்றிய 
அறியும் ஆர்்வத்ளத வி்வைணமாகினர் விழி்களில்.
புரிந்து ச்காண்ட்வனாய் ஆகி இ்வள் என்ன்வள் என 
சமாழி இன்றி பதில் பகிர்ந்தான். மறு சநாடிறோய 
புரிதல் அ்வளிடம் றோசர்க்்கபபட்டது.
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சுைஸ்திகா ைாஜ்பிைகாஷ் -சகாழும்பு

இன்பதுன்ப காரணி நீ
சபருக்்க சபருக்்க றோபாதவில்ளல 
சுருக்்க மனறோமா எண்ணவில்ளல
பற்று றோமல் பற்று ள்வத்து
பாதி ்காலம் ஓடி ்களைத்து
தாலாட்டு ்வயது தள்ைாடும் ்வளையில் 
றோசர்த்து றோசர்த்து 
றோபாதாமாறோல
மாண்டும் ்வளையில் நிள�ய பதுக்கி 
றோதள்வ்கள் இள்வசயன ஒதுக்கி
தனியவில்ளலறோய தா்கம்
சபான் சபாருள் றோமல் மனிதன் 
ச்காண்ட றோமா்கம் 
விளதக்்க வீடு தந்து
விளதக்கும் வீடு தந்து 
விளைந்து வீடாய் ்வந்து
அடர்ந்து ்காடாய் நின்று
படர்ந்து ்வளியும் 
கூடி நிழலும் 
இருக்்க இடமிள்வசயல்லாம் தந்து
படுக்்க இடமும் பகிர்ந்து 
குடில் அளமத்தும்
மளன உயர்ந்தும்
தனியவில்ளலறோய தா்கம்
மண் மைம் றோமல் மனிதன் ச்காண்ட 
றோமா்கம் 
உளழத்த பணத்ளத
்களைத்து குடித்து
உரு்வான மலளை உருக்குளலத்து
பரு்க றோ்வண்டி பணம் திருட்டு
அ்கபபட்டால் சபாய் புைட்டு

சு்கம் றோ்வண்டி உயிர் பறிபபு
மலைாத சமாட்டு;்களுக்கும் துர் இ�பபு
விளலகுறித்த அங்்கத்திற்்கடிளம
விளலமதிபபில்லா மங்ள்கக்கு பாலியல் ச்காடுளம
ஏறோனா தனியவில்ளலறோய தா்கம் 
மது மாது றோமல் மனிதன் ச்காண்ட றோமா்கம் 
ஆதியில் றோதான்றி அந்தத்தில் மள�யும் 
நம் றோத்கம் கூட நமதில்ளல
ஐம்புலன் அடங்்காமல்
தா்கமளனத்தும் தீரு்வதுமில்ளல 
பார்பபள்வ நிளனபபள்வ அளனத்திலும் றோமா்கம்
என்றுறோம இதுதாறோனா அடங்்காத தா்கம்
ஆளச எனும் தா்கம்
றோபைாளச எனும் றோமா்கம்
கிளடக்்காத ஏக்்கத்தில் கிளடபபறோதா மைணம்
அளனத்திற்கும் அதுறோ்வ ்காைணம்!
மனிதனுக்கு தீைாது இந்த தா்கங்்கள் என்றுறோம....!
சிந்திய றோபனா ்வார்த்ளத்களுக்குள்றோை சிந்தளன 
சசய்த நான்...
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்னகாரை ஆனைந்ைன்

பூமி தொசழிப்பதும் உழவாபை
விளையாத மண்ணில் விழு்வதும் வீசணன்று
விலகிபறோபான மளழறோம்கங்்கள்
தூ�ல்்கைாய் த்வறிவிழ 
்கள்ளிச்சசடி்கள் முளைத்த 
தரிசு நிலத்தில்
பரு்வம் த்வறிப சபய்த அளடமளழயில் 
நளனந்த உழ்வனின் 
்கைங்்கள் பட்டு
றோமடு்கள் ்களைந்து பள்ைங்்களும் 
சமச்வளியா்க
பாழாய் கிடந்த 
மண்ணும் மின்னிட
மாடு்கள் பூட்டி உழுத பூமியில்
்வைபபு்கள் ்கட்டி 
உயைத்றோதக்கிய நீைால்
மண்ளண பிைந்து முளைத்த
விளத்கள்
பச்ளச நி�த்தில் 
துளிர்விட்டு ்வைை 
்காணுமிடசமங்கும் பசுளமளய
றோபார்த்திய பூமியில்

அரும்பிய சமாட்டு்களும் 
மலர்ந்து ்வாசம்வீச
விளதத்த்வன் வியர்ள்வயும்
குளித்தது மகிழ்ச்சியில்
விரியும் பூக்்களிலமர்ந்த 
றோதனீக்்கள் தூதுறோபா்க
கூட்டமாய் ்வந்த 
ப�ள்வ்களும் பசியா�
முதிர்ந்த ்கதிர்்களும்
ச்வட்்கத்தில் தளலகுனிய 
அரு்வளடக்கு ஆள்றோதடியது றோசாைக்்காட்டு 
சபாம்ளம்களும்
மாட்டு்வண்டியில் பயணித்து ்கைத்துறோமடு 
்வந்துறோசர்ந்த
பயிசைல்லாம் 
பதசைன விளதசயன விலகி 
விளதத்த்வன் ள்கயில் 
சபான்சனன நிைம்பி
அளடபட்டு றோபாகி�து
றோ்காணி மூட்ளட்களில் 
்வாழும் உயிர்்களின் 
பசிளய விைட்டி
பஞ்சசமல்லாம் ஒழிந்து 
பசியாறிய உயிர்்களும்
சசான்னது பூமி சசழிபபதும் உழ்வாறோலசயன….
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கவிய்தச் சாயை
குயிலின் குைளல நீ றோ்கட்டிைாவிடில் 
அண்டங்்காக்ள்கதான் 
உனக்கு குயிலா்க இருந்திருக்கும்
வீட்டுக்்காைளனசயல்லாம்
சாமத்தில் உசுபபி முழிக்்க விட்டு 
சு்கமா்க சுருண்டு படுத்து�ங்குகி�து
வீறோட இல்லாத சதரு நாய்்கள்
ொலியா்கக் குளைத்த ்களைபபில்
இருட்டுக்குள் படுத்திருந்த
்காமம் 
ச்வளிச்சத்துக்கு ்வந்தது --
குழந்ளத
மளழ ச்வள்ைத்திற்குள் 
மூழ்கிக் கிடந்தது நீச்சல் சதரியாத
நீச்சல் குைம்
சாபபாட்டு றோமளச நாற்்காலி
கிண்ணங்்கள் தட்டு்கள் ்கைண்டி்கள்
்கட்டில் படுக்ள்க தளலயளண
டி.வி ்கணினி ்கண்ணாடி ஆளட அலங்்காை 
குடுள்வ்கள் பாத்திைங்்கள்
திளைச்சீளல சபாம்ளம்கள் 
இத்தளன இருந்தும் ஆட்்களில்லாத 
ச்வறுளமயில் அழகிழந்து கிடக்குது 
அலங்்கரிக்்கபபட்ட வீசடான்று 
இந்தக் ்கருமங்்களைசயல்லாம் பார்த்தால் 

்கடுபபாகி விடு்வாய்
நீ எபறோபாதும் றோபால ்கண்ளண மூடிக்ச்காண்றோட 
இரு ்கடவுறோை
பரு்வம் தபபி சபய்யும் மளழயும்
வீசும் ்காற்றும் அடிக்கும் ச்வயிலும் 
கூலிக்கு மாைடிக்கி�து
உழ்வனின் பட்டினி சாவுக்கு ்வந்து
றோ்காடாலிறோயாடு மைமும் 
கூட்டு றோசர்ந்துதான்
மைத்ளத ச்வட்டுகி�து
ஒரு மனிதனால்
சந்றோத்கபபடறோ்வ முடியாத 
ஒறோை நிெம் 
அ்வனது மைணம்தான்
இந்த றோ்கள்விக்்கான பதிளல
முபபது சச்கண்டு்களில் எங்்களுக்கு அனுபபி 
சமாளபல் றோபான் பரிசு சபறுங்்கள் உங்்களுக்்கான 
்கவுண்ட் டவுன் ளடம் சதாடங்கி விட்டது என்று 
ஒரு ்வாைமா்க ்கவுண்டவுன் நடத்துகி�து
வீணாபறோபான ஒரு யூட்யூப றோசனல்
ஆண்்களின் ்வாய்தான்
மதுள்வயும் மாதுள்வயும்
றோபாட்டுக் ச்காடுத்து விடுகி�து
மளனவி்களிடம்

கைடிகுைம் செயாபாைதிப்ரியா
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கவிஞர் மா்லதி இைாமலிங்கம், புதுச்்னெரி.

காைத்து்டன் ஓட்்டம்
்காலத்துடன் விளைந்திட ்கடினமான ஓட்டம்!
ஞாலத்தில் சபாருளைத் றோதடறோ்வ நாட்டம்!
சபாறுபபு்கள் சுமந்றோத றோபாைாட்டம் நாளும்!
சபாருளிலா ்வாழ்விறோத நிம்மதிறோயா தூைம்!
்கரு்வள�யில் உதிபபதற்கும் ்காலத்றோதாடு சபாருள்!
மின்னள�யில் எரிபபதற்கும் ்கனத்றோதாடு சபாருள்!
்காலம் இருக்ள்கயில் சபாருளில்லா ்வறுளம!
்காலம் ்களைள்கயில் இருந்தும் ச்வறுளம!
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அந்்தநிமி்டம்

‘ஹறோலா,’’ஹறோலா,’ றோபான் எடுத்தா 
்களதயுங்றோ்காறோ்வன் என்ன? சதாளலறோபசி ்கட்டாகி�து, 
என்னடா இ்வங்்கள் றோ்வளல இல்லாமல் திரியு�ாங்்கள் 
றோபால எனபறோபசிய்வாறு மைக்்கறி ச்வட்டினாள் 
சங்்கவி மறுபடியும் டிங்டிங்டிங் என சதாளலறோபசி 
அடிக்்க மறுபடியும் அந்த விசைன் றோபால இருக்ச்கன 
றோபசிக்ச்காண்றோட ்வந்து றோபாளன எடுத்து ஹறோலா 
என்ன? யார்? எனக்றோ்கட்டாள். ஏன?; றோ்காபமாய் 
இருக்கிறீங்்கைா? என மறுபக்்கத்திலிருந்து ஒரு ஆணின் 
குைல் நீங்்கள் யாசைன்று சசால்லுங்்கள் என சங்்கவி 
றோ்கட்டதும் யாசைன்று சசான்னாத்தான் ்களதபபீங்்கைா? 
எனக் றோ்கட்டான். இ்வளுக்கு றோ்காபம் சபாங்கி எழுந்தது 
ஒறோை மூச்சில் றோ்வ� றோ்வளல இல்லாமல் திரியுது்கள் 
றோபால, எ்வள் ்களதபபாள் என்றோ� அளலயுது்கள் என்று 
றோபசிவிட்டு றோபாளன ்கட்பண்ணிணாள்.மறுபக்்கத்தில் 
்களதத்த்வன் சஞ்சீவ் அ்வனுக்கு சங்்கவிளய திருமண 
முடிக்்க நிச்சயித்து ஒரு மாதம் சங்கவியுடன் விளையாட 
நிளனத்த்வன் றோபானில் சதாடர்புச்காண்டதும் அ்வள் 
இபபடி நடந்து ச்காண்டது ்வருத்தமா்கறோ்வ இருந்தது.

அ்வன் தன் நண்பன் சிைாஜ்க்கு மச்சி அ்வ கூட்களதக்்க 
றோபான் பண்ணிறோனன் அ்வறோைா திட்டிவிட்டு ்கட் 
பண்Pட்டாள் என்�தும் சிைாஜ் சிரித்ததும் என்ை ்க்வளல 
உனக்கு சிரிபபாய் இருக்குதா என ்கத்தியதும் சிைாஜ் றோட 
மச்சி சசாரிடா நீ அ்வளுக்கு உன் சபயர் சசான்னியா 
இல்லடா நான் சபயர் சசால்ல வில்ளல றோபாடா அபப 
எபபுடி அ்வள் ்களதபபாள்? அ்வபபுடி ்களதத்திருந்தால் 
தானடா அ்வள் பிைச்சிளனக்குரிய்வள் இபப பார் அ்வள் 
நல்ல பிள்ளை என்று சதளி்வாகிட்டுது. நீ எவ்்வைவு 
அதிஸ்டக் ்காைன் நீ றோதடாமறோல அ்வளைபபற்றி அறிய 
முடிந்தது” என கூறிய நண்பனிடம் “ஆமாட தாங்ஸ் 
மச்சி” என்�ான்.

என்ன இருந்தாலும் அ்வன் உள்றோை ஒறோை புழுகுதான் 
அ்வள் றோ்வறு ஆண்்களுடன் ்களதக்்க விரும்பவில்ளல 
என்னுடன் மட்டும் தான் ்களதக்்கவிரும்பு்வாள் என 
நிளனத்த அ்வன் மனது பட்டாம் பூச்சி றோபாலாய் 
ப�ந்துதிரிந்தது ஆயிைம் பூக்்கள் அ்வளனச்சுற்றி 
மலைக்்கண்டான். “றோடய் மச்சி” என்� குைலால் ‘டிஸ்ைப’; 
ஆன சஞ்சீவ் ‘றோடான்ற் டிஸ்ைப மீ’ என்�்வளன 
முள�த்துபபார்த்து என்னடா ்கன்வாடா என்�தும் 
சஞ்சீவ் இல்லடா சும்மா இருந்றோதன் என்�்வளன 
“ஆமாடா நீ சும்மாதான் இருந்தாய் என நக்்கலாய் கூறி 
்வாடா ்கன்ரீனுக்குப றோபாறோ்வாம் ஆனால் இன்ள�க்கு 
உன்ை ரீற் மச்சி பலமாய் ள்வக்்க றோ்வணும் என்�்வளன 

பார்த்து சஞ்சீவ் றோபாடா நாறோனா அ்வறோைாட ்களதக்்க 
முடியல என்று ஏக்்கத்தில இருக்றோ்கன் நீறோ்வ�? ஆமா 
அது்வா உன் பிைச்சிளன உன் றோபான எடு” என பறித்து 
சங்்கவி றோபன் எடுத்தான் அ்வன் ஆளசபபடி றோபான் 
எடுத்தது சங்்கவி “ஹறோலா,யார் ்களதக்குறீங்்கள்”; 
என்�தும் மிஸ் சங்்கவி நான் சிைாஜ், சஞ்சீவ்ட பி�ண்ட் 
சஞ்சீவ் உங்்கறோைாட ்களதக்்க றோ்வணுமாம் என்�தும் 
சஞ்சவி ச்வட்்கபபட்டாள் அளத உணர்ந்த்வனா்க 
ச்வட்்கபபடாறோதங்றோ்கா அ்வனிடம்; ச்காடுக்கின்றோ�ன் 
என்று றோபாளனக் ச்காடுத்ததும் சஞ்சீவ் ” ‘ஹறோலா’ நான் 
சஞ்சீவ் ்களதக்கிறோ�ன் உங்்களிடம் ்களதக்்க றோ்வண்டும் 
றோபால இருக்கின்�து உங்்களுக்கு” என்�து;ம் அ்வள் 
“ஹறோலா சசால்லுங்்கள்” என்�ளத றோ்கட்டதும் சசய்த 
த்வம் அந்த நிமிடத்தில் முத்தியளித்தது றோபாலிருந்தது 
சி�றோ்க இல்லாமல் ஆ்காயத்தில் ப�ந்தான்.

 சிறுகரை

ைஜிைா அரிச்ெந்திைன்
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