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க ொலுசு

ற்றி ....

நிறுவனர் – ஆசிரியர்
மு. அறகவொளி
9486105615
முைன்தம ஆசிரியர்
. அம்சப்ரியொ
ஆசிரியர் குழு
இரொ. பூபொலன்
புன்னத பூகஜயக்குமொர்
இதணயைளம்
www.kolusu.in
(இைழ் கவளியீடு : பிரைி மொைம் 10 )
பதடப்பு ள் அனுப்ப kolusu.in@gmail.com

ந்ை க்

வி

( தடசி பைைி : பிரைி மொைம் 25 )
பதடப்பு ள்பற்றியவிமர்சனங் தளஅனுப்ப
kolusu.fb@gmail.com
( தடசி பைைி : பிரைி மொைம் 25 )
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ஆசிரியர்

க் ம்

க ொலுசு மின்னிைழ் ைனது எட்டொவது இைழில் ம ளிர் ைின
வொழ்த்து தளக் கூறி உங் தள சந்ைிப்பைில் மிக்

ம ிழ்ச்சி

அதட ிறது.

இந்ை இைழிலிலும் சிறப்பொன

விதை ள்,

தை ள்,

அருதமயொன பதடப்பு பளொடு உங் தள சந்ைிக்

ட்டுதர ள் என

வரு ிறொள் க ொலுசு.

பதடப்பொளி தள ஊக்குவிப்பைில் வொச ர் ளின் பங்கு மி

மி

முக் ியமொனது. வொச ன் இல்தலபயல் பதடப்பொளி கமல்ல கமல்ல
பைய்ந்து, ஒரு

ட்டத்ைில்

ொணொமல் பபொய்விடுவொன்.

பதடப்பு தளயும், பதடப்பொளி தளயும் மனம் ைிறந்து பொரொட்டுங் ள்.
க ொலுசில் பிடித்ை பதடப்பு பற்றிய உங் ளின் பமலொன

விமர்சனங் தள kolusu.fb@gmail.com என்ற மின் அஞ்சலுக்கு ஐந்து
வரி ளுக்கு மி ொமல் எழுைி அனுப்புங் ள். சிறந்ை விமர்சனங் ளுக்கு
பரிசு ளும்

ொத்ைிருக் ின்றன.

க ொலுசு ைனது அடுத்ை முயற்சியொ , கபொள்ளொச்சி பகுைியில் மக் ளின்
வொசிப்பு ைிறதன பமம்படுத்ை சுமொர் 20,000 புத்ை ங் ள் க ொள்ளளவு
க ொண்ட ஒரு கபொது நூல ம் ஒன்தற , அதமக்
வரு ிறது.

முயற்சி ள் எடுத்து

நூல ம் அதமப்பைற் ொன ஆகும் முழு கசலவு தளயும் க ொலுசு

மின்னிைழ் ஏற்றுக்க ொள் ிறது. ஆனொல், புத்ை ங் தள ைங் ளிடம்

இருந்து ைொன் எைிர்பொர்க் ிபறொம். ைற்சமயம் எங் ளிடம் 500 புத்ை ங் ள்
மட்டுபம உள்ளது. எங் ளொல் மட்டுபம 20,000 என்ற அந்ை இலக்த
அதடவது சொத்ைியமில்தல என்றும், ைங் ளின் ஆைரபவொடு ைொன்
அதை அதடய இயலும் என்பதை நொங் ளறிபவொம்.
எனபவ, ைங் ளொல் முடிந்ை பதழய அல்லது புைிய

தை,

விதை,

ட்டுதர, நொவல், மற்றும் சிறுவர் ளுக் ொன நூல் ள் இப்படி

எதுவொயினும் எங் ளுக்கு ைந்து உைவுங் ள்.
மு. அறக
நிர்

ொளி

ொ ி—ஆசிரியர்

1

ொட்ஸ்—அப் ப ொட்டியில்
ிதை ள்

ரிசு க ற்ற

பூவொ ைதலயொ
பூ ப ட் ிறொள்

விைதவஆனந்ைன் மதுதை

என்

ண் ள் பொர்க்கும்

விதைக்குக்

த ைட்டு ின்றன

உன் இதம ள்ைிருஞொனம்

மர இதல ளுக்கு
க ொலுசிதன

ட்டிச் கசன்றது

ொற்றுைொஜதுதை. நொ

2
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க ொலுசு மின்னிைழ் சிறந்ை
ப ொட்டி

ிமர்ச ர்

க ொலுசு மின்னிைழ் பதடப்பொளி தள மட்டுமல்ல , வொச ர் தளயும்
கைொடர்ந்து ஊக்குவித்து வரு ிறது என்பதை ைொங் ள் அறிவர்ீ ள்.

ஆசிரியர் குழுவொல் பைர்ந்கைடுக் ப்படும் வொட்ஸ்-அப்
விதை ளுக்கு வொச ர் ளொல் பொரொட்டப்பட்டு அைி

முைல் மூன்று வொட்ஸ்-அப்
வரு ிபறொம்

வொக்கு ள் கபறும்

விதை ளுக்கு பரிசு ள் வழங் ி

க ொலுசு மின்னிைழ் வொச ர் தள க ௌரவிக்கும் விைமொ

சிறந்ை

விமர்ச ர் எனும் பபொட்டிதய அறிவிக் ிபறொம். இந்ை பிப்ரவரி மொை (1002-2016) இைழிலிருந்து இந்ை பபொட்டி கைொடங்கு ிறது.

பபொட்டி:
க ொலுசு மின்னிைழில் இடம் கபறும்

விதை ள்,

தை ள்,

ட்டுதர

பபொன்றவற்றில் சிறந்ை பதடப்தப விமரிசித்து 5 வரி ளுக்கு மி ொமல்
எழுைி அனுப்புங் ள்.

சிறந்ை விமரிசனத்துக்கு க ொலுசு மின்னிைழ் சொன்றிைழும், பரிசும்
வழங் ப்படும்.

விமர்சனங் தள அனுப்ப :
kolusu.fb@gmail.com (மின்னஞ்சல்)

விமர்சனங் ள்

ிதடக் ப் கபற

தடசி பைைி :

ஒவ்கவொரு மொைமும் 25ஆம் பைைி

குறிப்பு:
ஒருவர் எத்ைதன விமர்சனங் ள் பவண்டுமொனொலும் அனுப்பலொம்.
அனுப்பும் பபொது ைங் ள் கபயர், அதலபபசி எண், புத ப்படம் ( ட்டொயம்
இல்தல) இவற்தறயும் அனுப்பவும்
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ிதை ைசதன -

. அம்சப்ரியொ

அறிைல்
நொட் ளொயிற்று விதை
எதைத்ைொன்எழுதுவது
இந்ைக் ொைதலவிட்டுவிட்டு

நொன்இத்ைதன ொைலொ

னிந்ைிருக்த யில்

ொைலின்வொர்த்தை ள்ைொன்
என்தனசுடு ின்றன
என்தனத் ைனிதமப்படுத்து ின்றன

ொைல்இவ்விைமொ
துயரத்தைத்ைந்ைவண்ணம்இருக் ிறது

எத்ைதனமுயன்றும்
ொைலிலிருந்துவிடுபடஇயலொமல்இருக் ிபறன்

வொழ்நொள்முழுதமக் ொனஒளி
அவனிடமிருந்பைகபற்றுக்க ொண்டிருக் ிறபபொைிலும்
அவதனகநருங் வியலொபின்கனொருநொளில்
அவன்கசொல்லக்கூடும்

ொைலின் தைதய
அப்கபொழுதுநொன்கவறுமபன
ந ர்ந்துக ொண்டிருப்பபன்அங் ிருந்து

– சக்ைிபஜொைி
(ைீஉறங்கும் ொடு)
சம ொல வொழ்வியல் ைழும்பு தள ைன்ன த்பை ைக்

தவத்துக்

க ொண்டு எைிர் ொலச் சமுைொயத்ைிடம் த யளித்து விடுவது ைொன் சிறந்ை
பதடப்பின் அதடயொளம்.
சிறப்பொ ச் கசய் ின்றது.

ொைல்

விதை ள் இந்ைப் பணிதயச்

ொைலொல் ஒரு இனம் எைிர்க ொள்ளும் கபரும் துயரங் தள வலிபயொடு

எடுத்துச் கசொல் ிற

விதை

சிலம் ைசனின் ொைல்
ொைல் பைொல்வியொல்
மதுவுடன்
விஷமருந்ைி மொண்டொன்
எறும்பூர் சிலம்பரசன்
அவன் கைொடங் ிய
மு நூல் ைளத்ைில்

ைினமும் பூக் ிறகைொரு
அயல்பைச

ொைல்பூ

********************
எறும்பூர்
பனஞ்சொதலவொய்க் ொலில்
இன்னும்
ொைலுடன்மிைக் ிறது
சிலம்பரசனின்
பிளொஸ்டிக்
மதுக்ப ொப்தப

-ஆழி. வரமணி
ீ
(ஆழ் டலுள் இறங்கும் மண்குைிதர)

ஒவ்கவொரு கநடுஞ்சொதலயிலும் நின்று பபொ ிற

ிரொமத்துப்

பபருந்து ள் கவறுமபன ஆட் தள சுமந்து கசல்வைில்தல. ஓர்
உண்தமயொன அன்தப, பிரியத்தை, பநசத்தை என்று ஒரு பட்டியபல
பபொடலொம்.

பபருந்துக்குள் இதசதய வழி ிற ஒரு
ொைல் ொரர் ளும், பநற்தறய

ொைல் சங் ீ ைத்ைில் இன்தறய

ொைல் ொரர் ளும் ஒபர புள்ளியில்

இதண ிறொர் ள். பொடல் வரி ள் அவர் தள இதணத்து அதணத்துக்

க ொள் ிறது.

ொைலுக்கும் இலக் ியத்ைிற் ொன கைொடர்பு அைீை தமய

இதழயில் ைொன் கநருக் மொ ி விடு ிறது.

ஒரு மைியப் கபொழுது, எழுைி தவத்ைிருந்ை

விதை தள படிகயடுத்துக்

க ொண்டிருந்பைன். துதணக்கு இதளயரொஜொவின் இதசயில்
ொைல் பொடல் ள். அரு ில் இருந்ை பைநீர்

சி ிற

தடக்கு வந்ை கபண்மணி

ஒருவர் சற்பற நின்று நிைொனித்ைொர். எப்பபொைொவது பொர்க் ிற பபொது
நலம் விசொரித்துக் க ொள் ிற அளவில் மரியொதை
கபண்மணி.

லந்ை உறவுப்

என்ன நிதனத்ைொபரொ கைரியவில்தல. எழுைிக் க ொண்டிருக் ிற
என்னரு ில் வந்து அமர்ந்ை அவர், விசும்பலொய்
பள்ளிக் ொலம் பபருந்ைில்

ொைலொ ிக்

பயணித்ைது. வட்டிற்குப்
ீ
பயந்து,

சிந்ைொர். ைனது

சிந்ைது. உயிரின் உயிரொய்

ொைதல கைொதலத்ைது என்று என்

விசொரிப்பு ள் இல்லொமபலபய கசொல்லத் துவங் ியிருந்ைொர். ைனது
ப்ளஸ் ஒன் படிக் ிற ம னின், கபயர்க்
ஆரம்பித்ைிருந்ைொர். அவரின் இையம்

ொரணத்தையும் விளக்

வர்ந்ை நொய னின் கபயதரபய

சூட்டியிருந்ைொர் . ைிருமணமொ ி இருபது ஆண்டு ளுக்குப் பின்னும் ைன்
ொைதல இையத்ைின் ஓரம் பதுக் ி தவத்ைிருக் ிறொர். அந்ைப் பொடதலக்

ப ட்டதும் அவர் மனம் உதடந்து விட்டது.

ஒவ்கவொருவருக்கும் ஏபைொகவொரு நிதனவு மனைின் ஓரத்ைில்
நிதலத்து விடு ிறது.
விடு ிறது.

விதையின் வரி ளில்

ொைலின் வரலொற்தற ஒரு

உடன்ப ொக்கு
இப்பபொகைல்லொம்
ொவல்நிதலயத்ைில்
ைஞ்சமதட ிறொர் ள்

ொைலும் நிலத்து

விதை ஈர்த்ைது.

ொைல் பவண்டியவர் ள்
“ஒருகுழந்தைபிறந்ைொல்
கபற்பறொர் பசர்த்துவிடுவொர் ள்”
என நம்பிக்த யூட்டு ிரொர் ள்
எைிர்ப்பு தளமீ றி
ொைதலச்பசர்த்துதவப்பவர் ள்
மொதலயும் ழுத்துமொ
வந்துநிற்கும்ம தளப்பொர்த்து
மொதலமொதலயொய் ண்ணர்விட்டபடி
ீ
ஏற்றுக்க ொள் ிறொள்ஒருைொய்

‘எங் தளச்பசர்த்து
தவக் வில்தல என்றொல்
ொலம்பூரொவும்இப்படிபய
இருந்துவிடுபவொம் ’ என
ண்ணர்வடிப்பவர்
ீ
ளுக்கு
கூடிவிடு ிறது ொைல்
கபற்பறொர்சம்மைத்துடன்

எனினும்
எங்ப னும்ஓரிடத்ைில்
இன்றும்பயணிக் ிறது
ைண்டவொளத்ைில்
ொைல் பஜொடிதயக் க ொன்றபடி
ஒருக ௌரவ ரயில்
– ஆைதலயூர்சூரியகுமொர்
விதை ள் புத்ை

அலமொரி ளில் வற்றிருக்
ீ
ின்றன. அவற்றில்

கபரும்பொலொனதவ
வொச னின்

விஞனின்

ொைதலயும் கசொல்வைில்தல. அைீைக்

ஆதச தள எழுத்துக் ளொ
குவிந்ைிருக் ின்றன.

ொைதலச் கசொல் ிற
ஒவ்கவொரு கசொல்லும்
சுட்டுவைொ

ொைதலயும் கசொல்வைில்தல.

இருக்

வடித்ைிருக்கும் கசொற்குவியல் ளொ பவ

விதை ள்

ொைலொல்

ொைலின் வருடதல,

பவண்டும். அப்படி ஒரு

ஹ்ம்ம்…..
வரொை ொைலபனொடு
வொழ்பவளின்மூச்சு
கவளிபயறி
உள்பளறி
இழுத்துக்க ொண்டிருக் ிறது

ற்பதனயின் ைீரொை

னிந்ைிருக்

பவண்டும்.

ொைலின் வலிதயச்
விதை வொசிக்

பநர்ந்ைது.

எங்ப ொஇருக்கும்
அவதன
-குமரகுருஅன்பு
(மணல்மீ துவொழும் டல் )
ொைலில் எழு ிற சிறு சிறு சங் டங் ள், சலிப்பு ள், யொவும் சில

சமயங் ளில் ரசதனக்குரியைொ வும், பல சமயங் ளில் அதுபவ பிரிவின்
துவக் ப் புள்ளியொ வும் மொறிவிடுவதுண்டு.
லைொ ம ன்

விதைகயொன்று ஈர்ப்பின் சுதவ. எப்பபொதும் ஈரம்

மதழச் சுவடு.

ப ொப்தபமுழுதும்மதழ
உனக்கு நிதறய ப ள்வி ள்இருந்ைன
நிதறயசமொளிப்பு ள்
நிதறய குற்றச்சொட்டு ள்
நிதறயக்ப ொபங் ள்
நீ த

அதசத்துப் பபொகும்பபொது

என்னிடம் ஒரு ொைல் இருந்ைது
க ொஞ்சம் பைநீர் இருந்ைது
நிதறய மதழ இருந்ைது
– லைொம ன்

ொயொை

ொைலும்

விதையும் உச்சக்குளிரின்

ைப்பு, ஒன்றின்

ரம் ப ொர்த்து,

இன்கனொன்று சு ப்படும் கநருக் க் னிவு. இரண்டும் உயிர்வரங் ள்.
ொைதலயும்

க

விதைதயயும் எப்படித்ைொன் மதறக்

இயலும்

ளிப் ொடு

ொைதல
எவ்வளவுைொன்
மூடிமூடிமதறத்ைொலும்
குழந்தையின்ஆதடபபொல்
அவிழ்ந்துவிடு ிறது
விதைகயொன்று !
-அபசொக்பழனியப்பன்
ொைதலயும்

பசர்க்கும்.

விதைதயயும் பநசிப்பபொம் ! அது வொழ்வின்

தர

(கைொடரும்)
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ொட்ஸ்—அப் ப ொட்டியில் பைர்
ிதை ள்

ொன

என்

ண் ள்

பொர்க்கும்

விதைக்குக்

த ைட்டு ின்றன
உன் இதம ள்
ைிருஞொனம்

வயிறில்லொை விவசொயி
கைொப்தபயுடன்

பசொளக்க ொல்தல கபொம்தம
ொஜொ தமைீன்

ொட்டு பவதல கசய்து
தளத்துப் பபொனவள்
க ொஞ்சம்
ஓய்கவடுக் ிறொள்.

வட்டு
ீ
பவதல கசய்து
ம ி

ைன்.ப ொ

அம்மொ அம்மொ என்று
ஆதசயொ
அதழக் ிறொன்
கைருவில்

பிச்தசக் ொரன்
ஜமொல் முஹம்மது

அவள் சொதலதய
டக்கும் கபொழுது ளில்

அவதளக்

டக் ின்றது

சில நூறு பொர்தவ ள்
மணி

ிைபு

மனிைனுக் ொ
ொத்ைிருக் ின்றன

மண்புழுக் ள்
சுமைி

அலொரம் ப ட்டு
விழிக் ிறது
பசவல்

நிஷொந்ைினி

என்தன மறந்து
உன்தனத் பைடிபனன்
உன்தன மறக்

ொண்டிய துதை

வியர்தவ சிந்ைி உதழக் ிபறன்
கவற்றியொய் நீ என்தன

என்பறனும் சந்ைிப்பொய் என்று

அருள் கசல்

ி

ருதண கபொங்

ஒரு பொர்தவ

உருகும் உயிரொய் ஒரு வொர்த்தை
ொைல் வழிய ஒரு ைீண்டல்

நி ழும் – மறுகநொடிமரணகமனில்
சொைலும் எனக்கு சம்மைபம
ைகுைொமன்

குடித்துத்
தூக் ிப்பபொட்ட
மதுக்ப ொப்தப ளில்
வசு
ீ ிறது

மரணத்ைின் முைல் கநடி
சீனு

ொச

ிைபு

அடிக் டி எட்டிப் பொர்க் ிறது
கைொதலந்து பபொன
என்

விதை ள்

உன் ன்னக்குழி ளிலிருந்து
ப ொத

ிைபு

முைல் பைொழி
ைொய்

இரண்டொம் ைொய்
பைொழி

ைைணி ப

ந்ைன்

விதரத்துப்பபொய் நின்றன
இரவுபநர

டும்பனியில்

மின் ம்பங் ள்
துதை

ொணன்

ொற்று குமிழி தள

ஊைி விதளயொடும்

குழந்தை தள பபொல
உயிர் குமிழி தள
உருவொக் ி ஊைி அதலய தவத்து
உதடத்தும் விதளயொடு ிறொரொ
– இதறவன்!
அன்பு பை

ன்

ைி ில் பட பபொஸ்டர்
பயப்படொது கநருங்கு ிறது
ஒரு

ழுதை

சிம்மொ

கபொைி சுமந்ை

ழுதை

ஆறுைலதடந்ைது

புத்ை

மூட்தடயுடன்

மழதல ள்

க ரியொர் முைசு

பிடித்ைவரின்
ஒருதுளி

ண்ணரில்
ீ

மரணமதட ிறது!
க ொைித்கைழுந்ை

ப ொவமும் ஆபவசமும்
சைண்யொ

அந்ைப் புல்லின்

தடசி பனித்துளியும்

உரு ிக் க ொண்டிருக் ிறது
ஆனந்த் ைமிழ்

பள்ளிபநரம் பவ கமடுக் ிறது
மொந ர பபருந்து

நிறுத்ைத்ைில் பிள்தள ள்
அை

ிந்த்

மர இதல ளுக்கு
க ொலுசிதன
ட்டி கசன்றது

ொற்று

ைொஜொ

ொலகமல்லொம் த க்கூப்பி
மூலைனம் கசய்து
டவுதளக்

ொணும் முயற்சியில் பைொற்றபை

இறுைி வரம்

ஜ ைலப்

ிைைொ ன்

பபருந்து வரும்
பொதைதயப் பொர்த்பை
டக்குமடி சில மணி பநரம்
ல்லூரி நிதனவு ள்

ொஸ் ைன்

சிற டிக் த்
துணிந்ை பின்
அலப ந்துவைில்தல
பறதவ ள்

ஞொன க

ட்டியொன்

என்ன கசய்து விடும்
என்பவதரயும்
ஏைொவது கசய்து விட்டுத்ைொன்
பபொ ிறது

ொைல்

ொர்த்ைி ொ சூலக் ல்

பூவொ ைதலயொ
பூ ப ட் ிறொள்
விைதவ
ஆனந்ைன் மதுதை

சுடு நீர் க ொட்டி
அதணந்ைது
கநருப்பு

மணிைத்னம்

வொழ வழி இல்தல!
வழி கைரியவில்தல !
வழித்து விட்டொன் கமொட்தடயொ !
வழிப ட்டது பபனும் ஈரும்.!
அப்துல் மொலிக்
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அமிர்ைொ முத்துப
ிதை ள்

மன(குண) நலம்
பொவித்ை கஞ ிழி
குவதளதய மி ச்சரியொய்

ல

ன். (அம்மு)

குப்தபத்கைொட்டியில் க ொண்டு

பபொட்டொள் தபத்ைியக் ொரிகயொருத்ைி

நின்ற இடத்ைிபலபய
குப்தபதயப் பபொட்ட
நல்லவர் ளில்

நொனுகமொருத்ைி

துதண ஒன்று பவண்டும்
வொலிபத்ைில்

ஊர் சுற்றமட்டுமல்ல
வயைொனபின்பு
வடு
ீ வடொய்
ீ
சுற்றொமல்

இருப்பைற்கும்…
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குறுங்

ிதை ள்

முைண் ொடு
*****************
கவட்டொைீர் ள் – மதழ
ைருபவன் என் ிறது
மரம்…!

கவட்டுங் ள் – மதழ

நீதரபசமிப்பபன் என் ிறது
குளம்…!

ஆனந்ைன், மதுதை

அவள் ைந்ை புத்ை த்ைில்
பைடியும்
ொைல்

ொணவில்தல
டிைம்

தூக் ிகயறிந்பைன்
கவறுதமயில்

ொற்றில் படபடத்து
பறந்து

ொட்டிய

பக் ங் ளில்

வட்டமிட்டிருந்ைது
பக் ம் எண் – 143
ைஞ்தச. சொயிைொம்.

சி

பக் த்ைிற்கு ஆயிரம் த
இரு ஆயிரம் த

ளொய்

தள துழொவி நீட்டி

விரல் ள் அதனத்தும் விரித்து
அதனத்தையும் உள் இழுத்துக்க ொள்ளும்
அசுர பவ த்பைொடு
துளி மணித்துளி ைொண்டிய கநொடி
துரிைமொய் கசயல்படும்

பசி ைொங் ொ இப் பொழும் வயிதற
சபித்ைொல்ைொன் என்ன
அ ைொைி

பங் ொளிச் சண்தட
விதைக் ப்படொை வயல்

சமொைொனம் பபசும் க ொக்கு ள்
நிப

ைொ

மனக்குைங்கு

உன் நிதனவு விழுது தளப்
பிடித்துக்க ொண்டு
நொகளல்லொம்
ஆடு ிறது

மனக்குரங்கு.
இைொ. ைிருஞொனம்

உன் ந ம்
பிரைிகயடுத்து
மூன்றொம்பிதறகயன்றும்,
உன் மு ம்
பிரைிகயடுத்து
கபௌர்ணமிகயன்றும்
க ொஞ்சம் கூட

கூச்சப்படொமல்
அழகுப்பட்டம்

எடுத்துக்க ொள் ிறது
இந்ை அல்பநிலொ.

இைொ. ைிருஞொனம்

மூங் ில் துதள ளில்
பதுங் ியிருக் ிறது
இதச

மன்தன சைிைொ

8

ிஜி
உடல்

ிதை ள்

ொசி ளின் நொட் ள்

மு ப் பூச்சுக்குள்
சிரித்துக் க ொள் ிறொர் ள்..
புது புது ஆதட ளுக்குள்
நிதறந்து க ொள் ிறொர் ள்…
அதலபபசிக்குள்
அரட்தட அடிக் ிறொர் ள்…
உடல் கமொழி நதடயில்
நிரம்பி வழி ிறொர் ள்

ரசதன கசய்பவர் ளொ

நிலதவப் பபசு ிறொர் ள்…
ைங் ள் உல த்தை இரவொ பவ
பதடத்துக் க ொள் ிறொர் ள்…
சலித்துக் க ொண்டொலும்

மு ம் சிரிக்கும் உதழப்பொளி ளொ ிறொர் ள்…
இப்படிபய

மொைம் முழுக்

உதழத்துக்

தளத்ை அவர் ள்,

க ொடியில் துணி பளொடு
பசர்ந்து

ொயும் உடதல

பவறு வழிபயயில்லொமல்
அந்ை மூன்று

நொட் ளொக்கு ிறொர் ள்…

உைிர்த யில்
முைிர் ிறது
இதல

அள்ளி எடுத்ை
த

ளில்

ஆற்றின் மு ம்

நொன் ஞொப மற்றவன்
மீ ண்டும் உன்தனபய
ொைலிக் ிபறன்

கபரும்பொலும் ஜன்னபலொரம்
அமர்ந்ைிருப்பவதளபய

ொைலிக் த் தூண்டு ிறது

வழிப் பயணங் ள்
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ொளிமுத்து

ிதை ள்

அைதனப் பற்றி
விளக்

ஏதுமில்தல

சற்று நிதனவூட்டல் பபொதுமொனது
நம்தம
அவ்வதறயின்

ைவு ள்

மதறக் ப்பட்டிருந்ைதையும்
நம் முன ல் தளயறிந்ை
அச்சுவர் தளயும்
ப ொபித்ைபடி
இரவிதன விரட்டிய
மின் விளக்த யும்
சொமொளித்துவிட்ட
எனக்கு
எைிர்படொமல்
உங் தளக்

டத்ைலில்

சிக் லொ ிறது.

ழியும்

லனும்

இதுகவொன்றும்

அவ்வளவு ப ொரமொனைல்ல

எல்பலொரின் இயல்கபன்பற
பைற்று ிறீர் ள்.

அப்பழிக் ொனதை
அனுபவித்ைொ
சிலர்

பவண்டுகமன் ின்றனர்

என்னிடமிருக்கும்
ஒன்றிற் ொ பவ

இச்சமயம் வதரயிலும்
ஒட்டியிருக் ிறீர் ள்

எதுவொயினும் என்பனொடுைொன்
என் ிறீர் ள்
உங் ளுதடய பலம்
எனக் ொனைல்ல

அவர் ளின் குற்றச்சொட்டு பள
மிகுைியொனதவ ள்.
இறுைியொ

அவன் யொர் பக் ம்?

அது நி ழும்வதர
அவர் ளுக்கும் எனக்குகமொரு
வித்ைியொசம் இருந்ைது.

அவர் ளுக்கும் எனக்குமொயிருந்ைகவொன்று
இப்கபொழுது
நம்மிடம் இல்தல
சடலத்ைின் முன்விதன ளுக் ொய்
அதலபமொைிக் க ொண்டிருத்ைதல
உணர்வர்ீ ள்.
அவர் ள் இடம்கபற்ற
ப ொர சம்பவங் ளின் பட்டியலில்
ையவு கசய்து

என்தனயும் ஏற்றுக்க ொள்ளுங் ள்
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ொர்த்ைி ொ AK

ிதை ள்

சப்ைங் ள் உதடந்ைொல்
இருள் ைின்னும்

மொதல கமௌனித்ைகைொரு
ணப் கபொழுைில்

பச்தசக்

ொய் றி ளும்

நிறம் மொறொப் பூக் ளும்
விதலபபசி விற்றுத்
ைீர்ந்து க ொண்டிருக்

கைருவில் நொறும் பவசியவன்
ைனங் ளின் இதடகவளிதய
உற்று பநொக் ிய
அருவருப்பில்
உருண்ட

சதைக் ப ொளங் தளப்
பிய்த்கைடுத்து ரத்ைம்
கசொட்டச் கசொட்ட
வழித்து அவன் மு த்ைில்
விட்கடறிந்ை பபொது
பிண வொதடதய
மு ர்ந்து மூச்சிபலற்றி
கவறி ைீர்த்து
கசத்துக் க ொண்டிருந்ைது
வன்புணர் மிரு ம்!

அப்பபொதும்,
அபை மொதல

வ்விய இருட்படொடு

சப்ைம் கைொதலத்து

மதறந்து க ொண்டிருந்ைது….
சதை பிறழ்ந்ை

கவற்றுத் ைனங் தள

உற்று பநொக்கு ின்றன
மீ ண்டும் அபை

கவறிப் பொர்தவ ள்..

நொன் நிலொ க ொஞ்சம் நட்சத்ைிைங் ள்
இருள் வொனின் நீள் பக் ங் ளில்
சலனங் ளற்றுத் ைிறக் ிபறன்
சுவடு ள் அற்ற என்

பொைங் தள ைீண்டும் முன்பனி
ரங் தள பசர்க்கும்

குளிர்க்

ொைலன்

உயிர் இதழபயொடும்
கமல்லிய மூச்சுக்

ொற்று

நட்சத்ைிரங் ள் புதட சூழ
புவி வலம் வரும் நிலவில்

என் கபயர் எழுைி இருக் ிறது!
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சுந்ைைம்

ிள்தள (சிறு தை) - அணில்

நொச்சிமுத்து

நீங் ள் நிதறய மனிைர் தளப் பொர்த்து இருப்பீர் ள். ஒவ்கவொருவரும்
ஒவ்கவொரு வத , நீங் ள் உட்பட. ஆனொல் அடிநொைமொ
இயல்பு ள் எல்பலொருக்கும் கபொதுவொ
விலக் ிருப்பது பபொல் நம்

சில

இருக்கும். எந்ை விைிக்கும்

தையின் நொய ர் ைிருவொளர் சுந்ைரம்

பிள்தள அவர் ள் ைனி ப ரக்டர். பிரம்மொ பதடப்பது உண்தம என்றொல்
அவருக்கும் கூட இனிகயொரு சுந்ைரம் பிள்தள பதடப்பது மி க்
டினம்.

பிள்தள அவர் ளுக்கு சொைி நம்பிக்த
புரட்சிவொைி பட்டியலில் அவதர ைவறொ

அறபவ இல்தல. அைற் ொ
பசர்த்து விடொைீர் ள். அவதரப்

கபொறுத்ைவதர மைமும் சொைியும் என்பது “கபொருள ீட்டல் மற்றும்
ொத்ைல்” என்பைற்கு ஒரு

ருவி அவ்வளபவ.

ட்டிக்

பிள்தளவொள் அவர் ள் கநட்தடயுமல்ல குட்தடமல்ல; சிவப்புமல்ல
ருப்புமல்ல; குண்டுமல்ல ஒல்லியுமல்ல; எப்படிபயொ ஒரு
பைொற்றம் கைொற்றிக் க ொண்டது.

ம்பீரத்

ொர் ளின் பின்புறம் இருப்பது பபொல்

கநற்றியில் சி ப்பு, கவள்தள, மஞ்சள் குறி ள். ைிருநீதரக் த
அள்ளிப் பூசிக்க ொள்வொர்.

ட்தட விரதலத் ைவிர்த்து எட்டு

விரல் ளிலும் வண்ண வண்ண
த யில் ஒரு
ைங்

ொப்பு;

நிற பிபரமில்

அதடயொளங் ள்.

ளிலும்

ற் தளக் க ொண்ட பமொைிரங் ள்.

ழுத்ைில் ைங்

குப்பொஸ் பபொட்ட ருத்ைிரொட்சம்;

ண்ணொடி. இதவ ைொன் பிள்தள அவர் ளின்

பிள்தளயவர் ளின் ஆறு வொரிசு ளில் மூன்று ஆண்; மூன்று கபண்.
அரசின் பல க ொள்த
குடும்பக்

ளில் அவருக்கு உடன்பொடில்லொைது பபொல்

ட்டுப்பொட்டிலும் உடன்பொடில்தல. மூத்ைவன் வயது சுமொர்

முப்பது எனில் மற்றவர் ள் வயதை நீங் பள

ணக் ிடலொம்.

குடும்பத்ைில் எல்லொத் துதற ளுக்கும் அவர் ைொன் அதமச்சர்.
முைலதமச்சர் பைவிதயயும் அவபர வ ித்ைொர். மதனவி உட்பட
யொதரயும் நியமிப்பைில் அவருக்கு உடன்பொடில்தல.

குடும்பத்ைில் யொருக் ொவது ஒரு ரூபொய் முைல் ஓரொயிரம் வதர
பைதவப்பட்டொலும் குதறந்ைது பத்து நொட் ள் முன்னபர அவரிடம்
விண்ணப்பிக்

பவண்டும். கபரும்பொலும் விண்ணப்பத்தை அவரிடம்

பசர்ப்பது அவரது துதணவியொபர. குறுக்கு விசொரதண, ப ள்வி ள்

எல்லொம் நதடகபற்று அைற் ொன பைில் ள் அவருக்கு ைிருப்ைியொய்
இருந்ைொல் மட்டுபம விண்ணப்பம் ஏற் ப்படும். ஏற்றொலும் ப ட்டத்
கைொத பய

ிதடத்ைைொய் இதுவதர சரித்ைிரபம இல்தல.

பிள்தளயவர் தள சொைொரணமொ

எண்ணி விட பவண்டொம். அவர் ஒரு

சுபி – தயப் பபொல. ஆனொல் அப்படி ஒரு சுபி ைத்துவம் இருப்பது
அவருக்குத் கைரியொமபலபய “அந்ைக்

ணத்ைில்” வொழும் சுபிதயப்

பபொன்றவர். அைனொல் அவர் எைிர் ொலம் மற்றும் சொதவயும்
பநொதவயும் சிந்ைித்ைொரில்தல.

எப்பபொைொவது சற்று பசொர்வு எட்டிப் பொர்த்ைொல் ைிருமைி சுந்ைரம்
பிள்தளயவர் ள் மருத்துவரிடம் பபொ

பரிந்துதரப்பொர். அதை நம்

ைொநொய ர் கபொருட்படுத்ைபவ மொட்டொர்.

ொரணம் கவளிப்பதட. எந்ை

மருத்துவர் “சும்மொ” பொர்ப்பொர். அரசு மருத்துவமதன கசல்வைிலும்

அவருக்கு உடன்பொடில்தல. அங்ப யும் மருத்துவர் ஏைொவது கடஸ்ட்
கசய்யச் கசொல்லி, அரசு மருத்துவமதனயில் அந்ை உப ரணம்
இல்லொமல் கவளிபய பபொ

பநர்ந்ைொல், யொர் பணம் அழுவது ?

இப்படிப்பட்ட பிள்தளயவர் ள் ஒரு அைி ொதலப் கபொழுைில்

ண்

விழித்ைப் பபொது என்னபவொ ஒரு பவற்றுதமதய உடலில் உணர்ந்ைொர்.
ைிருமைிதய அதழக்

எண்ணி “ஏய்” என்று குரல் எழுப்ப முயன்றொர்.

முயற்சி முற்றுப் கபறவில்தல. பபச்சு எழவில்தல.
படுக்த யிலிருந்தும் எழ முடியவில்தல. ைிருவொளர் சுந்ைரம் பிள்தள
அவர் ளுக்கு

கசயலிழந்ைன.

ண்ணும் மூதளயும் நீங் லொ

அதனத்து உறுப்பு ளும்

ஐபயொ நம் பிள்தள ள் விழித்கைழுந்து நம் நிதல பொர்த்து வருந்துவபர
என எண்ணினொர். ஆனொல் நடந்ைது பவறு … மதனவிதயத் ைவிர
மற்ற எவரும் கபரிைொய் பொைிக் ப்பட்டது பபொல் கைரியவில்தல.

பிள்தளயவர் ள் அரசு மருத்துவமதன க ொண்டு கசல்லப்பட்டொர்.
மருத்துவர் ள் த

விரித்ைனர். இப்படிபய வட்டில்
ீ
தவத்துப்

பொர்ப்பதைத் ைவிர பவறு வழி இல்தல என்றனர்.

வட்டுக்குச்
ீ
கசன்றவுடன் கபட்ட ச் சொவி மூத்ைவன் த க்கு மொறியது
பற்றிபயொ இல்தல பிள்தள ள் இலவச முைிபயொர் இல்லம் இருக்கும்
மு வரி ஆரொய்ந்ைது பற்றிபயொ விழிபயொரம் நீர்

சிய பமொட்டு

வதலதயபய கவறித்து பொர்த்து அதசயொமல் படுத்துக்க ொண்டிருக்கும்
சுந்ைரத்துக்ப ொ, ைதல மொட்டில் நின்று க ொண்டிருக்கும் அவர் ைம்
துதனவியொருக்ப ொ கைரியொது.
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சிதையொை சீதை ள் - ைப்ைி கசல்
சொத்தூர்

இக் ொல கபண் ள் யொரும்
சீதை இல்தல என்று

புலம்பிடும் நவன
ீ
ரொமபன…
வர்ச்சி நடித தய சீதையொய்
ண்டு

ழித்ை உனக்கு

எப்படித் கைரியும்…..
ைன் சுயத்தையும்

கசொந்ை குடும்பத்தையும்

ொக்

படி ைொண்டி பணி கசய்ைிட…

ைொஜ்,

ைினம் நூறு ரொவணன் தள
பொர்த்து…பபசி… டந்து…
பத்ைிரமொய்த் ைன்தனக்

ொத்து

வடு
ீ வந்து பசர்ந்ைிடும்

இக் ொல நவன
ீ
சீதை தள….!!!
அக் ொலபமொ இக் ொலபமொ
சீதையொய் இருந்ைொலும்
பசொைித்துப் பொர்க்கும்

ரொமன் பள இங்கு உள்ளனர்….!!!
பசொைித்ைொலும் சிதையொமல்
கநருப்பொய் நிரூபித்ைிடும்
சீதை ளும் இங்கு ைொன் உள்ளனர்..!!!
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என் முதுகுப்புறம் ஒரு மைங்க ொத்ைி பஜ
ிபைொஸ் ொன்-இலங்த

நீங் ள் என் கசொற் தள கவறுக்கும் பபொது
நொன் பல

விதை தள விசுவொசிக்

கசொற் தள கவறுத்து,நீங் ள்
என் சிந்ைதன கவளி ஆழமொ
அக் ணம் முைல்

துவங்கு ிபறன்.

விதை தள ஆரொைிக்கும் பபொது
கைறிக் ின்றன.

என் முதுகுப்புறம் நின்று
ஒரு மரங்க ொத்ைிப்பறதவயொய் என்தன க ொத்ைத் கைொடங்கு ீ றிர் ள்.
அப்பபொது கசொட்டும் குருைித் துளி தளக்
ொட்படறி ள் பபொல உற்சொ ம் பூண்டு
துபரொ த்தை ைின்று வளர்ந்ை உைடு தள
ஒரு மரங்க ொத்ைி பபொபல சுமந்து
கைருவில் நடக்குறீர் ள்
றுத்ை நொய் ள் சில

ண்டு

நொக்த த் கைொங்

விட்டு

பின் கைொடர் ிறது உங் தள.
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ம ளிர் ைினம் - கச. ொர்த்ைி ொ
பபருந்து கநரிசலில்
சில ச ிக்

முடியொை

இடி தளயும்
சுரங்

நதடபொதை

இருளில் எல்தல

மீ றிய கைொடுைல் தளயும்
பணிமதனயில்
வரம்பு மீ றிய

பொலியல் வன்முதறதயயும்
மதறத்து க ொண்டு
எைற்கு ைொன்

க ொண்டொடு ிபறொம்
ம ளிர் ைினத்தை
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ைண்ட
அரு ருப

ொளங் ள் இருந்ைொலும்

கைொட்டுக் க ொள்ளொை
இதண பிரியொக்

ொைலர் ள்!

இதடகவளி குதறயொமல்
கபரு ொமல்

கநருக் ப்பண்பொட்தடப்

ியழ ன்

பொது ொப்பதவ!
இரும்புப் பொதைக்கு
மனிைனிட்ட கபயர்
இருப்புப்பொதை!

நொட்டின் கபொருளொைொர
உடலுக்கு நரம்பு ளொ

நற்பணி கசய் ின்றன!

மின் ம்பிதயத் கைொட்படொடும்
மின்வண்டிபயொ!

எண்கணயினொல்
ஓடும் வண்டிபயொ!
இதவபய ைொங்கும்

ைொய்தம வொளங் ள்!
ொைல் பைொல்வி,

டன் கைொல்தல,

ழுத்தை கநரிக்கும்
மொனப்பிரச்சிதன

இப்படி எவர் வந்ைொலும்
ைதலதய உடதல
ைனித் ைனியொய்

ழற்றித்ைர உைவும்!
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முயற்சி - ைொம்க்ருஷ்
வொழ்வில் கவளிச்சப் புள்ளி ள்
கைரியும்பபொகைல்லொம்
வொனில்

ருபம ங் ள் விதரந்து

சூழ்ந்து விடு ின்றன

ருபம ங் ள் சூழ் ின்றனபவ
மதழயொவது கபய்யட்டும்

மற்றவர் வொழ்வொவது வளம்

கபறட்டும் ம ிழ்பவொபமகயனில்
சூதரக்

ொற்றில் சூல்பம ங் ள்

பறந்பைொடி மதற ின்றன
இப்பபொது ஒளி

ிட்டுமொகயனில்

இருள்சூழ்ந்து இரவொ ிறது

ைவறொது வொனம் பொர்ப்பதையும்
ஒளிதயத் பைடுவதையும்

கைொடரும் வழக் த்தைமட்டும்
விட்டுவிடுவைில்தல அவன்.
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என்

ட்டு
ீ

ண்ணொடி - து

ொை ொ சொமிநொைன்

என் வட்டின்
ீ
பின்புறம்
108 வொ னத்ைின் ஓயொை அழுத

கைருவின் ைிருமண மண்டபத்ைில் ம ிழ்வும்
எைிர் வட்டின்
ீ
துக்

அனுசரிப்பும்

வொழ்வின் சித்ைிரங் ளொ
ொட்டியது

என் வட்டு
ீ

வதரந்து

ண்ணொடி

வொழ்வின் உள்ள ீடு ளில் வதரப ொடு ளின் வரி ளில்
எனது எல்லொ பிம்பங் ளும் கைளிவொய்த் கைரி ின்றன.
என்தன அப்படிபய

ொட்டு ிறது மதறக் ொமல்

என் பிம்பங் ளின் பிரைிபலிப்பில்
இயற்த யும் அைபனொடு கூடிய வொழ்வும்
என்னுள் பனி படலமொய்
ண்ணொடி விளிம்பு ளில் புத யொய்
நொபன இயற்த யுமொய்….
என் வட்டு
ீ

ண்ணொடியில் கைரி ிபறன்

எந்ை அரிைொரமுமில்லொமல்
எதையுபம மதறக் ொமல்

எனது உண்தம பிம்பம் உணரத்து ிறது
என் வட்டு
ீ

ண்ணொடி…..
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இயற்த

- ச.கஜய்

வகுப்பதற

ஓவியப்பபொட்டி
அபை வொனம்
அபை பம ம்
அபை சூரியன்
அபை பறதவ ள்
அபை மரம்

மதலயிலிருந்து
விழும்
ஆற்தற மட்டும்
விட்டுவிட்டது ,,
இருப்பைொய்
கபொய்
கசொல்லத் கைரியொை
குழந்தை!
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சிதற - ஜீ

மணி

சிதறப்பட்டிருக் ிபறன் என்று
ைறிக் கூக்குரல் விடுக் ிபறன்,
ைதவத் ைிறந்துவிடுவொகயன்று !
ைவரு ில் வந்ை நீபயொ

நொகனப்படி ைிறப்பபன்

ண்பண !

உள்பள பூட்டிக்க ொண்டிருப்பது
நீபயைொபன என் ிறொய் ,

உன் மனம் இதசந்ைொலல்லவொ ,
உனக் ொ ப் பூட்டிதவத்துள்ள
என் இையத்ைின்

ைவிதன

எளிைொய்த் ைிறக் முடியும் !
நீ இதசந்ைபிறகு

எளிைொய்த் ைிறப்பைற்கும் ,
நீ இதசயொைபபொது
பமொைிபய ை ர்ப்பைற்கும்
வித்ைியொசம் உண்கடன்பது
நீ அறியொைைொ ,அன்பப !
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பஹ ைொம் என் வழியில்
சிறு

ிருஷ்ணமூர்த்ைி

ிடக்கும்

ல்தலயும்

நீயொய் ஸ்பரிக் ிபறன்
அ லி ொ ஏனிந்ை சொபம்
ணவன் முனிவனொனைொல்
உன் உள்களழுந்ை சபைம்
இந்ைிரதன உணர்த்ைியைற் ொ
பமொ ம் மு ிழ்த்ை பபொது
அவபன முனிவனொய் கைரிந்ை
பைொற்ற மொயதயயொ எனில்
புங் வன்

மண்டலத்ைில்

க ொண்டு பபொயிருக்

பவண்டும்

ொமத்தை
அபசொ வனவொசத்ைின் பின்
அக்னிக்குளியல் பபொயின

பபொயின யு ங் ள்
அன்றிலும் அைி

ஜொன ி ளும் அ லி ொக் ளும்
ல்லொயும் ைீயிலும்

பே ரொம்!
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இந்பநைம் -

ொரியன் ன் நொ ைொஜன்

இந்பநரம்…
எப்.எம்மில் ஒலித்துக் க ொண்டிருக்கும்
நல்லகைொரு பொடல்.
சுவொமிக்கு அபிபஷ ம் முடிந்து
ஆரத்ைிமணி எழும் ப ொவிலில்.
இைமொன குளிர்க் ொற்று
வசிக்க
ீ
ொண்டிருக்கும்
உடல் பசொர்வுக்கு
பில்டர்

டற் தரயில்.

ொபி ைந்ைிருப்பொள் மதனவி.

என்தன இறுக் ியதணத்து

ன்னத்ைில் முத்ைமிட்டிருப்பொள்
என் இரண்டொவது ம ள் சஞ்சனொ.
நிதனவுச் சுவடு தளப்
புதுப்பித்துப் பபசியிருப்பொன்
என் பொல்ய நண்பன்.
என் வட்டு
ீ
கைொட்டிச்கசடியில்
மஞ்சள் வண்ணபரொஜொ
கமொட்டவிழ்ந்து மலர்ந்ைிருக்கும்.
இதவ அத்ைதனயும் இழந்து
ஈட்டுைலின் கபொருட்டு
அலுவல
நசுங் ிக்

நொற் ொலி இருக்த யில்
ிடக் ிறது

என் வொழ்வு.
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இப் டியொ

ிதை - இைொ.சந்பைொஷ் குமொர்

சூரியன் உையமொய்
ஒளிக்த
என்

தள விரித்ைப்பபொது

விதை கசொன்னது

”ப ல் குழந்தை பிறக் ிறது “
சூரியன் அந்ைியொய்
ஒளிக் த
என்

தள மடித்ைப்பபொது

விதை கசொன்னது

”இரவு ஜீவன் பூப்பதட ிறது ”
சந்ைிரன் ைன் முழு மு த்தை

ொட்சிபடுத்தும் பபொகைல்லொம்

என்

விதை கசொல்லும்

“நிலவின் வட்டில்
ீ

ல்யொண தவபபொ ம் .”

சந்ைிரன் ைன்தன அமொவொதசயொ
பிர னப்படுத்ைினொல்
என்

விதை கசொல்லும்

“கவண்ணிலொ மொநிலத்ைில்
மின் பற்றொக்குதற ”
என்

விதை எப்பபொதும்

என்தனபய எனக்கு
விபனொைமொ
ஏகனனில்,
என்

கசய்துக்க ொடுக்கும்.

விதைக்கு

ைமிழ் கைரியும்

எனக்கு ைமிழ் புரியும்
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சு ன்யொ ஞொனசூரி

ிதை ள்

அன்று

நம் முத்ைத்ைின் ஈரத்ைில்
துளிர் விட்ட மரத்ைின்
நிழலின்

ீ ழ்ைொன்

இன்று விதளயொடு ின்றனர்
என் குழந்தையும்

உன் குழந்தையும்.

குளிர்ச்சி யூட்டப்பட்ட

ொரினுள்

வண்ண உைட்டுச் சொயத்கைொடும்
வொசதனத் ைிரவிய பை த்பைொடும்
பரிமொறிக்க ொள்ளும் பமட்டுக்குடிக்
டலின் அதலதயத் கைொட்டபடி

ொைலர்

உப்புச் சுதவபயொடு ப ிரும்
உமிழ்நீர் முத்ைச் சுதவயின்

கமய்வொழ்தவ அறிந்ைிடப் பபொவைில்தல
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ொழ்க்த

- உஷொபை

எத்ைதன விசித்ைிரம்
இந்ை வொழ்க்த !

எல்லொபம அைிசய

ி

ஆரம்பம் -பின்
எல்லொம் பவடிக்த , விபநொைம்!
பொர்த்ைதும் ,ப ட்பதும்
கசய்பை

ண்ணொடி பிம்பமொனது,

முன்னிளதம.
னவும்

ொைலும்

குதூ லமும்
அடக் ிய

பின்னிளதம!
ஒவ்வொ நி ழ்வும்
பசொைதன

இழப்பு ளும்
கூடி முட்டுச் சந்ைொய் கநருக்

–

வரொைொ மீ ட்பு?

எங்கு மீ ண்டொல்
விடுைதல?
பபொகுமிடம்
அறியொ பீைி . . .

நர பம யொயினும்
விட்டு வர
மனமில்தல –
வொழ்தவ!
எத்ைதன விசித்ைிரம்
இந்ை வொழ்க்த !
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ிைட் அண்டு ஜொம் பசிக் ிறது
கவறும் பிரட்

ிஞர்

.

ிக்பனஷ்

மட்டும் ைொன்

இருக் ிறது என்பறன்
பிரட்டில் உன்

உைட்தடத் ைடவித்
ைரு ிறொய்

சொப்பிட ஆரம்பிக்கும் முன்பப
இனிக் ிறது எனக்கு
￼
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ஒரு நொதள மிைித்ை ைத்ை சு
ஆஸ்ட்பைொசி

ம்

ட்டு

ொைம் -

கவளி விழுந்ை பொர்தவயில் பட்ட ரத்ை சுவட்டின் பொைம்
யொருதடயகைன ஆரொயகைொடங் ி

ஆட்தட விழுங் ிய மதலப்பொம்கபன
ந ரொமல்

ிடந்ை இந்ை நொளில்

உளி பிடித்ை சிற்பியின்

வனத்தை ைிருப்பி

சிதலயின் மு ம் சிதைந்ைது, மறுபடி பயொசித்து
வடிவம் க ொண்டுவர

ொல் இடறியது

துளிர் விடும் கசடிதய நீருற்றி வளர்க்கும்பபொது
ஆடு பமய்ந்ைது பபொல்

எல்லொவற்தறயும் மடக் ி இந்ந ரத்ை சுவட்டு பொைம்
உள்ளிழுத்துக்க ொண்டிருந்ைது
நொய் ளுக்கு கைரிந்ைொல் நக் ி சுத்ைம் கசய்ைிருக்கும்
ஈக் ள் கமொய்த்து மு ொமிட்டிருந்ைன
ஈரத்தை கவயில் உறிஞ்சிட சிவப்பு மொறொமல்
பொைம் மட்டும் ைனியொ

ிடந்ைது

ஒதுங் ிப்பபொன சிலரின் மு ம் எதை எதைபயொ
பயொசித்துச்கசன்றது.

எனக்கு இன்னும் பிடிபடவில்தல

யொருதடய

ொலிபலொ உதடந்ை

ண்ணொடி சில்லு ள் குத்ைி

வனிக் ொமல் நடந்ைிருக் லொம்

எது எப்படிபயொ

இந்ை ரத்ை சுவட்டு பொைம் இந்ை நொதள பபொட்டு மிைித்ைது பமலும்
சிவப்பொ

ிடக் ிறது என்தன ைவிப்புக்குள்ளொக் ி..
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சொ ம் - சீைொ
ஏதழ கபண்ணின் கபருத்ை கைொங் ிய
மொர்ப ங் ளுக்கு முன் கபரிய
மொர்புக்

ச்தச

அளவுப ற்ப வரி

ட்ட மறுக் ப்பட்ட

ொலங் ளில்

ட்டியவர் ள் அறியொை ஒன்று

சி ிச்தச கசய்து கபருக்

கபண் ள் உணரொை ஒன்று
இச்தசக் ொ

தையுண்டு

தவத்து

ொட்சிக்கு பயன்படுத்தும்

பமய்ந்து மனக் ண்ணல்
ீ

து ிலுரிக்கும் ஆடவர்க்கு புரியொை ஒன்று
எடுப்பொ

உடுத்ைி அங் ங் ள் கைரிய ைிதரயிட்டு

ைிரியும் மங்த யர் ளுக்கு கைரியொை ஒன்று

உணவமுதை கவளி ைிதர மதறவில் ஊட்டியும் கபரும்
இன்பசுதம சுமக்கும் ைொய்மொர் ள் அனுபவித்ை ஒன்று
மொர்ப

புற்றுபநொய் பநொயொளி ள்

அனுபவிக்கும் வலி ளில் ஒன்று

உடகலன்பது ஐம்பூைங் ளுக்க ொப்பொன இயற்த யின் விந்தையொன
கூட்டின் கூடகமன்பதை உணர்த்தும் ஒன்று

கபொருத்ைமொன அளவுதடய உள்ளொதடதய வொங்

முடியொமல்மலிந்ை

ைரமற்ற கபொருத்ைமற்ற ஒன்றிரண்டு உள்ளொதட வொங் ி மொற்றி மொற்றி
அணிந்து நித்ைம் நித்ைம் அதை குறித்து சிந்ைித்து
விழி பநொக்

ைிரொணியற்று அன்னியர் முன் ைதல விழ்ந்து

படிப்தப இழந்து ைன்னம்பிக்த தய வழ்த்ைி
ீ

வொழ்க்த துதணயொல் ஊரொல் ப லிக்குள்ளொக்கும்
உணர்வு ளில் ஒன்று

ைீர்வற்று யொகைருவர் மீ தும்
குதற கசொல்லும் சூழலில்லொ

பொர் சூழ்ந்ை ஏதழ ளுக் ொன சொபங் ளில் ஒன்று…
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நீ யின்றி க ய்யும் மதழ - சீனு

ொசப் ிைபு

சொரல் மதழயொய் பபொ ிற பபொக் ில் கபய்து ந ர் ிறொய்
ொய்ச்சலொல் ை ிக்கும் நிலம் அதரகுதற பொதஷயில் மீ ண்டும்
ை ித்துத் துடிக் ிறது

வொனவில் வண்ணங் ள் விட்டுப்பபொன மதழத்துளி இறுக்கு ிறது
க ொஞ்சம் மண்ணின் பிடிதய
கவடித்ை நிலத்ைின் பவறூண்றிய கசடியில் மலர்ந்ை இருமலர் ள்
ஏ ொந்ைம்

தலக் ின்றன

நீண்ட நொள் கமௌனிக்கும் மனங் ளின் ஆழத்ைில் துடிக்கும் ,
வொர்த்தையின் பவட்த யிதன
துளி;

ிளறிவிட்டுப் பபொய்விட்டது இந்ை

சிறு சொரல் என்ன கசய்யும் ?
மனதை புரட்டி எடுக்கும் ..
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எஸ்.நொ லிங் ம் -

ிதை ள்

இலவசங் ள் அைி ம்
சற்று உற்றுப் பொர்

அத்ைதனயும் பபொலி

ைதலயில்

ர ம்

ைண்ணரில்
ீ
விழு ிறது
மர நிழல்

குழந்தையின்
ஊஞ்சலில் அதசந்ைொடு ிறது
பதழய கபொம்தம
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அ
-

ன்

பிஞ்சுக்

உதைக்

ிஜி

ந்து இனி என்ன கசய்யும் (சிறு தை)

ொல் ளில், இல்லொை பந்தை இலகுவொ
முடியும்…….

அவர் ளொல்ைொன்

னவு தள வழிகயங்கும் விதைத்து பபொகும் சின்ன சின்ன
விடியல் தள விழி ளொக் ிக் க ொண்டிருப்பவர் ள்…..குழந்தை ளின்
பைசத்ைில்.. ிர ங் ள் பலூன் ள்…

குழந்தை ளுடன் இருப்பபை அத்ைதன சுவொரஷ்யம் என்றொல்,
குழந்தையொ பவ இருப்பது…?

“எத்ைனொவது கபொறந்ைநொளு குட்டி?”- பிஞ்சு விரல் ள் நீட்டிய இனிப்தப,
இனிப்பபொடு கபற்றுக் க ொண்ட கபட்டிக்
கபொக்த

வொய் புன்னத க்

ப ட்டொர்……

தட கபரிய ைொத்ைொ, ைன்

“அஞ்சு ைொத்ைொ…” என்றபடிபய மீ ண்டும், குைி பபொட்டு, வைிக்குள்
ீ
நட்சத்ைிரங் ள் உைிர்த்துப் பபொய்க் க ொண்டிருந்ைொன்…..

“என்ன….. அஞ்சொ….? ….. பபொன வருசமும் இைத்ைொன்டொ கசொன்ன…..!”
என்று முணங் ி சிரித்ை ைொத்ைொ வொய்க்குள் இனிப்பு வொழ்த்துக் ளொய்
நிதறந்து க ொண்டிருந்ைது…….
இறந்ை

ொலம், எைிர் ொலம் என்பது பற்றி எந்ைவிைமொன ஞொப

குறியீடு ளற்ற மு ம் இன்று, பிறந்ை நொதள மட்டுபம
க ொண்டொடு ிறது…..ஏன் பிறந்பைொம்…… எைற்கு பிறந்பைொம்….. எப்படி
பிறந்பைொம்…… என்கறல்லொம் இந்ை உல ம் நொதள, அவதன ைன்
ப ொரப் பற் ளொல் பைம் பொர்க்

ொத்துக் க ொண்டிருப்பதை, எந்ை

முயற்சிதயக் கூட வசு
ீ ின்ற

ொற்று எடுத்து விடவில்தல….அது

விைமொன குறியீடு தளயும் க ொண்டு அவனுக்கு உதரத்து விட, சிறு
ைொனொ

வந்து பபொய்க் க ொண்டிருந்ைது… அது அப்படித்ைொபன என்பது

பபொல… வைியும்..
ீ
விைி கசய்து க ொண்டிருருந்ைது……

உடல் நடுங் ிய பொர்தவயற்ற அந்ை ைொத்ைொவின் த யில் ஒரு இனிப்பு
இருக் , நிற் ொமல் அபை குைியொட்டத்துடனும் துள்ளல் உடல்
கமொழியிலும் குட்டி

டந்து விட்டிருந்ைொன்….எந்ை பக் ம் பொர்த்ைொபரொ,

அந்ைப் பக் பம குட்டி பபொயிருக்

பவண்டும் என்பைொ

த கூப்பி நன்றி

கைரிவித்து வொழ்த்ைிக் க ொண்டு நின்றொர், பொைொள சொக் தடயில்
விழொமல் ைப்பித்துக் க ொண்ட
சூரிய

ண் கைரியொை அந்ை ைொத்ைொ…..

ைிர் ள், சுல்கலன்ற சு ம் ைருவது பபொல குட்டியின் விரல்

பட்டவுடன் வைிபயொரம்
ீ
வளர்ந்து படுத்ைிருக்கும் கைொட்டொசிணுங் ி
உடல் சுருக் ி முறுவலித்ைது……… அவன் சிரித்துக்

க ொண்டொன்….. அல்லது சிணுங் ிக் க ொண்டொன்…. அது அப்படித்ைொபன

ைன் பொதஷயில் நிதனத்ைிருக்கும்……குழந்தை ளின்
நடப்பதைக் கூட ஓடித்ைொன்

ொல் ள்…

ொட்டு ிறது…. குட்டி, ஓடி ஓடிபய… நடப்பது

பபொல… பொட்டி வட்டுக்குள்
ீ
நுதழந்ைொன்…

“வொங் டி கசல்லம்….. இன்தனக்கு ைங் த்துக்கு கபொறந்ை நொளொச்பச…..
எங் டொ இன்னும்

ொணபமன்னு பொத்துட்டு இருந்பைன்.. வொங்

வொங் ..

ைொத்ைொக்கு முத்ைொ ைொங் ……”- ைொத்ைொ க ொஞ்சிக் க ொண்பட குட்டிதய
வொரி அதணக் , பொட்டியும் பசர்ந்து க ொண்டொள்…..அவர் ள் மூவரும்…
பசர்ந்து க ொண்டொர் ள்…. பசர்ந்ைிருப்பதுைொபன.. வொழ்வின்.. ைத்துவம்
என்பது பபொல…

“ஏய்…. அந்ை புதுச் சட்தடதய க ொண்டொ….. குட்டிப் தபயனுக்கு
பபொட்டு விடலொம்” என்று மு கமல்லொம் பூரிப்பொய் புன்னத க் , மீ தச
வதளந்து முத்ைமொக் ினொர் ைொத்ைொ…..அவரின் உயிரின் சப்ைம்
முத்ைமொய் கவளிப்பட்டிருக்கும்….

புதுத் துணிதய எடுத்து வந்து ைன் பபரனுக்கு ஆதசயொய் பபொட்டு

விட்டொள் பொட்டி….பின், ‘ம்ம்ம்ம்……..’ என்று ஒரு ஏக் ப் கபருமூச்சு
விட்டு கமல்லமொ …..” அம்மொ நல்லொ இருக் ொளொ?” என்றொள்….அவளின்
ஓரப் பொர்தவ ைன்

ணவனிடம் பபொய் வந்ைது ஒருமுதற…..

சட்கடன மு ம் மொறிய ைொத்ைொ…..”ஏன்… நல்லொ இல்லொம……..!….
ஊதரபய க ொள்தளயடிச்சு பசர்த்து தவக் றொன்ல அவ புருஷன்…..

அப்புறம் என்ன? கபொய், பித்ைலொட்டம், ஏமொத்து பவதல, க ொள்தள……..
ம்ம்.. க ொதலைொன் இன்னும் கசய்யல.. அதையும் சீக் ிரம்
பண்ணிடுவொன்… உன் புள்ள பைடி புடிச்ச மவரொசன்…..”- கவற்றிடம்
முதறத்து

தரந்து க ொண்டிருந்ைொர் ைொத்ைொ….அது ைீரொ வலி என்பதை

அவரின் ைிரும்பொ மு ம்

ொட்டியது… முதறத்ை கவற்றிடத்ைில் கூட ைீ

பற்றி எரிந்து விடும் பபொல்… அத்ைதன சூடு அவரின் பொர்தவயில்…

“சரி சரி விடுங் … குழந்ை பொக் றொன்….”- என்றபடிபய நூறு ரூபொதய
குட்டியின் சட்தட தபயில் தவத்து விட்ட பொட்டி….அவனுக்கு கநட்டி

முறித்ைொள்….முத்ைங் தள அள்ளி அவன் மீ து கைளித்ைொள்….பின், “இரு
சொமி சொப்ட்டு பபொ…”என்ற பொட்டியிடம்…”பொட்டி வரம் பபொைொன்

சொப்ட்படன்… நொன் அப்றம் வபரன்…”என்ற குட்டி…”சரி ைொத்ைொ…. சரி
பொட்டி….. நொன் பபொய்ட்டு வபரன்…..” என்றபடிபய குட்டி
எத்ைனிக் …..

ிளம்ப

“குட்டிப்பொ…. சுடு ொட்டு வழியொவொ வந்ை….. எத்ைன ைடவ
கசொல்லிருக்ப ன்… வரக் கூடொதுன்னு…… ம்ம்…… பபொகும்பபொது கபரிய
வைி
ீ வழியொ பபொ… சரியொ….” என்றொர் ைொத்ைொ….

சரி ைொத்ைொ……” என்றபடிபய அபை துள்ளலுடன், குைியொட்டத்துடன்
நடக் , ஓடத் கைொடங் ினொன் குட்டி….கமௌன விரைம் பபொல வொய் மூடி
நின்று க ொண்டிருந்ைது

ொற்று….. கவயிலின் உக் ிர நிழல் தள

வியர்தவயொக்கும் வித்தைதய சரியொ
சூரியன்….

கசய்து க ொண்டிருந்ைொன்

குட்டியின் பொைங் ள், எைிர் ொல நிமிடங் ளுக்குள் எட்டு தவத்துக்

க ொண்பட இருக் , சொம்பல் நிற மண் து ள் ளின் குவியல் ஆங் ொங்ப
குழி பமடு ளொய் ைிட்டு ைிட்டொய்

ிடந்ைது…. அவன், அபை துள்ளலுடன்

கைொடர் நதட பபொட………………………………..
சடக் க ன….. முன் தவத்ை

ொல், ைதரதயத் பைடி, இன்னும் இன்னும்

ீ ழ் இறங் , கசய்வைறியொமல் அடுத்ை

ொலும் பின்

கைொடர்ந்ைது……இருட்டின் ைீவுக்குள் சிறகு முதளத்ைவன்
பபொல சர்……..கரன
ொது அதடத்து,

ீ ழ் பநொக் ிப் பபொய்க் க ொண்பட இருந்ைொன்…..

ண் ள் இருண்டு, உடல் இல்லொமல் பபொவதை

உணரும் கநொடி தள

ொலம் நிறுத்ைிக் க ொண்டது……

அதழத்ை அதலபபசிதய ஆன் கசய்ை அவன்….”ம்ம்ம்ம்…. கசொல்லுப்பொ”
என்றொன்…..

“சொர்…… பபொன வொரம் அன்தன ந ர் கபரிய வைில
ீ
ஆயிரம் அடி பபொர்
பபொட்டும் ைண்ணி வரலன்னு அப்பிடிபய விட்டபம…. அங் ………, அதுல
ஒரு சின்ன தபயன் விழுந்துட்டொன்”

பபொதனக்

ட் பண்ணியவன்,

பயொசித்ைவொபற,………………………………………………………….. ”
எழகவடுத்ைவனுங் … பொர்த்து பபொ
அவ்பளொ ஓரத்துல நடக்

பவண்டியதுைொன…. எவன்

கசொன்னது…” என்று புலம்பிக் க ொண்பட கூட

இருந்ை நண்பனிடம் விஷயத்தைக் கூறினொன்…… மூதள அடுத்து என்ன
கசய்வகைன்று பயொசித்ைது……..

” ஏம்பொ……. எவ்வளபவொ கசலவு பண்ணி பபொர் பபொடறீங் ….. ைண்ணி
வரலனொ அை மூடிட பவண்டியது ைொன……?

ொவொசி கசலவுைொன….

இப்ப பொரு பபொலிஸ் ப சுன்னு”- என்று ைதலயில் த
நண்பன்…..

மீ ண்டும் கசல் பபொன்

ைற எடுத்து

தவத்ைொன்

ொதுக்கு க ொடுத்ைொன்….

மறுபக் ம் ‘ஐபயொ… …..ஐபயொ’ என அவனின் மதனவி
க ொண்பட கூறினொள்…..

த்ைிக்

“ஏங் ……. சீக் ிரம் வொங் …. நம்ம குட்டி பபொர் குழிக்குள்ள
விழுந்துட்டொன்…..”

……………………………………..??????
****
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சமூ க்

தையொன் ள் ( ட்டுதை) -

ைங் த்துதையைசி

அதுகவொரு நொதலந்து அரசுவிடுமுதற ள் பசர்ந்து வந்ை விடுமுதற
ைினம். குழந்தை ளின் விருப்பத்ைிற் ிணங் ி அவர் தள அதழத்துக்
க ொண்டு இரு இருசக் ர வொ னத்ைில் அப்பபொதுைொன் கவளிவந்ைிருந்ை
ஒரு புைிய ைிதரப்படத்தைப் பொர்ப்பைற் ொ
புறப்பட்படொம்.

ைிதரயரங் ிற்குப்

புறப்படும் பபொபை ம ன் ைதலக் வசத்தை நிதனவூட்டினொன். எனது

ைதலக் வசபமொ சற்றுப் கபரிது. ஆத யொல் அவனது
நிதனவூட்டலுக்குச் சலித்துக்க ொண்ட நொன், “அதை அணிந்துக ொண்டு
கசல்வைில் ஆட்பசபதன ஒன்தறமில்தலயப்பொ. படம் பொர்க்த யில்

வனம் அைன்பமல் அல்லவொ சிைறிக் க ொண்டிருக்கும். ைிதரயரங்கும்

அரு ில்ைொபன. இருக் ட்டும் பொர்த்துக்க ொள்ளலொம்” என்று
மறுத்துவிட்டுக்

ிளம்பிபனொம்.

ைிதரயரங் ிற்கு ஒரு இருபைடி கைொதலவிற்கு முன் ஐந்ைொறு

ொவலர் ள் அவ்வழி கசன்ற இருசக் ரவொ னங் ளில் ைதலக் வசம்

அணியொைவர் தளயும் அவர் ளது வொ னங் தளயும் மறித்து நிறுத்ைச்
கசய்ைனர்.
நொங் ளும் நிறுத்ைப்பட்படொம். கபரும்பொன்தம கபண் ொவலர் பள
இருந்ை அக்குழுவினர் ைங் ள் ‘வழக் மொன’ விசொரதண தள

பமற்க ொண்டனர். முைன்முைல் அனுபவம் என்பைொல் எனக்கு என்ன
கசய்யபவண்டுவகைனத் ையக் ம், குழப்பம், பயம், கவட் ம், ம ன்

பபச்தசக் ப ளொது ைதலக் வசம் ைவிர்த்துவந்ை என்மீ பை எரிச்சல்…
இப்படிக்
அ ன்ற

லதவயொன மற்றும்

வதலயொன உணர்வு பளொடு என்

ண் தள இன்னும் அ லமொக் ி விழித்துக்க ொண்டிருந்பைன்.

ம தனப் பொர்த்துப் பொவமொ க் ப ட்படன், “என்னடொ கசய்வது?!..”. அவன்
ையங் ொமல் கூறினொன்,” அந்ைப் கபண் ொவலர் ளிடம் பபசுங் ள் அம்மொ.
பயப்படபவண்டொம். ைிதரப்படத்ைிற்கு பநரமொ ிறது என்று மட்டும்
கைரிவியுங் ள்”, என்றொன்.
ையக் த்பைொடு அவர் ள் அரு ில் கசன்ற நொன் அச்சமயம் எனக்ப
ப ட் ொை என் குரலில் ம ன் கசொன்னபடி கூறிபனன். அவர் ளுக்குள்
பபசிக் க ொண்டவர் ள் ஆபறழு வினொக் தளயும் அைில் இரண்டு
அறிவுதர தளயும்

லந்துக ொடுக் க் கூசிப்பபொபனன்.

என் ம ன் கபயரில் ஒரு ரசீது இட்டு ரூ100 மட்டும் கபற்றுக்க ொண்டு,
எங் தள எச்சரித்து வொ னங் பளொடு விடுவித்ைனர். ‘அப்பொடொ’ என்று
ஆழ்ந்ை கபருமூச்சுவிட்டு, நீர்க்குருவிகயன சிலிர்த்து இல்லொை சிறத
இல்லொை நீரில் இருப்பது பபொல்
அத்ைதன படபடப்பிலும் என்

ற்பதனபயொடு பறந்பைன்.

வனம் ஈர்த்ை ஒரு நி ழ்வு அப்பபொது

ைொன் உருவில் மி ப்கபரிைொ ி இரொட்சை உருவில் வினொக்குறியொ ி

நின்றது மனக் ண்ணில்.
அந்ை சில நிமிட

பளபரங் ளுக்கு நடுவில் சொதலயின்

இருபுறமிருந்தும் ைதலக் வசம் அணியொது வந்ைவர் ளில் ஓரிருவர்
ைதலயதசப்பிலும், விழியதசப்பிலுமொ
அனுமைிக் ப்பட்டபைன் என்பபை அது.

டந்துகசல்ல

ைிதரப்படத்ைில் லயித்ைிருந்ை ம தனச் சுரண்டி என் ஐயத்தைக்
ப ட்படன்.அவன் ைிதரயிலிருந்து விழி அ ற்றொமபல அலட்சியமொய்
பைிலளித்ைொன், அடுத்ை மணித்துளிபய! “கைரிந்ைவர் ளொ
இருந்ைிருப்பொர் ள் அம்மொ”.

மனது மொட்டின் வொயொ ி அதசபபொடத் துவங் ியது. அச் சிறுதபயன்
சுட்டிக் ொட்டியது மனைில் கமல்ல வலி பரப்பியது.
சமூ ம் எைிர்க ொள்ளும் இன்தறய முக் ிய சவொல் ளொ

பவதலயின்தம, வறுதம, சொைி, ஊழல் பபொன்ற பல்பவறு சுவர் ள்
அதடயொளம்

ொட்டப்படு ின்றன. ஆனொல் அச்சுவர் ள் எங்கும்

அங் ிங்க னொைபடி எங்கும் நிதறந்ைிருக்கும்

தரயொன் ள். இந்ை

பவண்டியவர், பவண்டொைவர், கைரிந்ைவர், கைரியொைவர் என்ற
பொகுபொடு ள்! எண்ணி எண்ணிப் பொர்க்

கநஞ்சு கபொறுக் வில்தல.

அலுவல ங் ள், வங் ி, மருத்துவமதன, பபருந்து, ஆலயம் என எதையும்
விட்டுதவக் ொமல் ஆக் ிரமித்துக் க ொண்டிருக்கும்

தரயொனொல்

பயன்கபறுபவொர் பட்டியலில் நொமும் பல சமயம் இருந்ைிருக் ிபறொம்
என்பது மறுக்

முடியொை உண்தம.

கைரிந்ைவர் ள்,பவண்டியவர் ள்,உறவினர் ள் யொருமற்ற எந்ை
இடத்ைிற்கும் கசல்ல நம் மனமும்
அறிந்தும் அறியொமலும்!

ொல் ளும் ையங்கு ின்றன, நொம்

மனிைர் ள் அதனவரிடத்தும் பபைங் ளற்ற கபொதுவொன அன்பு,
எைிர்ப்படும் அத்ைதன பபதரயும் உறவினரொய்க்

ருதும் மொண்பு

ஆ ியதவ மனங் ளில் விதைக் ப்படுவபை இக் தரயொன் ளுக் ொன
மருந்து.
யொதும் ஊரொ ி, யொவரும் ப ளிர் ஆகும் பபொபை அது சொத்ைியம்.
கபருகும் கபொது அறிவும், எந்ைச் சிக் லுக்கும் கைளிவொன
ைீர்வும்,பபரொதச ளற்ற மனமும் இப் பொகுபொடு ள் என்னும்

தரயொன் தள முற்றுமொய் ஒழிக் ட்டும்! எளிபயொர்க்கும்

வறிபயொர்க்கும் எல்லொமும் எப்பபொதும்

ிதடக் ட்டும்!
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க ண்ணி
அபுைொ ி

ள் அைிதை -

ொற்றொய் கமன்தமயும்

ியன் ன்

லொம்,

னியொய் இனிதமயும் க ொண்டு

…… னவிலும் நிதனவிலுபம

ஊற்றொய்ப் கபரு ிடும் பமனி உணர்வு ள் எல்லொம்
..ஒடுங் ிடத் துதணயொ
ஆற்றல் மிக் வன் பதடத்து வழங் ினொன் நொமும்
….ஆறுைல் கபற்றிடத்ைொன்
பபொற்றும் வொழ்வினில் இன்பம் எய்ைிட இவதளப்
….புரிந்ைவர் கவன்றனபர!
.
கபண்ணும் கபொறுதமயில் பூமி பபொலபவ இருப்பொள்
….பபச்சினில் பு ழ்ந்ைதுபம
கபண்ணும் கபொறுதமதய இழப்பொள் பபச்சினில் வொய்தமப்
…பிறழ்ந்ைிடும் பவதளயிபல
ண்ணும் இதம ளொல்

… ொத்ைிட விரும்புவொபள
விண்ணின் ைொரத

வனம் கசலுத்துைல் பபொல

யல்லள் பமைினி க ொள்ளும்

…விளக் ைன் சுடரொவொள்!
பிள்தள கபற்றிட மட்டும் இருப்பைொய் நிதனத்ைொல்
….பிதழ ளும் உன்னிடந்ைொன்
உள்ளம் உணர்வு ள் எல்லொம் உணர்ந்ைிட பவண்டி
….உைவிட ஏங் ிடுவொள்
ள்ளம்

படமும் க ொண்டு வொழ்ந்ைிட நிதனத்ைொல்

…. னவிலும் மறந்ைிடுவொள்

கவள்ளம் பபொலபவ

வதலப் கபொங் ிடும் பபொைில்

…விபவ மொய் முடிகவடுப்பொள்!
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மைமொற்றம் மொற்றொ ொ -

ொ

ருமதலத்ைமிழொழன்

லர்

மைமொற்றம் நடப்பைொபல மனிைர்க் குள்பள
மனம்மொறிச் சமைர்மம் வந்ை துண்டொ

மைமொற்றம் நடப்பைொபல சொைி இல்லொ
மனிைனொ

மனிைதனபய ஏற்ற துண்டொ

மைமொற்றம் நடப்பைொபல
மனகமொன்றிக்

ீ ழ்தம நீங் ி

ரங் ள்ைொம் இதணந்ை துண்டொ

மைமொற்றம் நடப்பைொபல மொற்றம் வந்து

மனங் ளுக்குள் மனிைம்ைொம் பூத்ை துண்டொ !
அயல்மைங் ள் கபருதமைரும் என்பற எண்ணி
அடுத்ைமைம் மொறியிங்கு கசன்ற வர் ள்
வயல்ைன்தன வட்டுமதன
ீ
ஆக் ி நல்ல
வொழ்வுவரும் எனவளத்தைத் கைொதலத்ை பபொல
கபயர்மொறிப் புதுப்கபயர்ைொன் வந்ை ைன்றிப்

கபருமொற்றம் வொழ்வினிபல வந்ை ைில்தல
மயல்க ொண்டு இருந்ைதையும் இழந்ை ைன்றி
மைமொற்றம் பவகறதையும் ைந்ை ைில்தல !

இக் தரக்கு அக் தரைொன் பச்தச கயன்பற
இயல்புமொறிச் கசன்றவர் ள்
ைக் படி மைிப்கபொன்றும்

ண்ட கைன்ன

ிதடக்

வில்தல

ைகுைிைதன உயர்த்ைியொரும் க ொடுக்

வில்தல

மக் ள்ைம் மனங் ளிதன மொற்றி டொமல்
மைமொற்றம் மொற்றத்தைத் ைருவ ைில்தல

எக் ொலம் ஆனொலும் மைத்ைிற் குள்பள

ஏற்றமொற்றம் கசய்ைொல்ைொன் கபொதுதம பூக்கும் !
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இதளப் ொறலின் சிறகு ( ட்டுதை) பண்டித

ிஜி

ள் இல்லொை வொழ்தவ நிதனத்துக் கூட பொர்க்

முடியொதுைொபன…? அது இதளப்பொறலின் சிறகு……

ஓடி ஓடி உதழத்ை மனைின் அதமைி…. சிரிக் ……சிந்ைிக் … புரிந்து
க ொள்ள… புரிய தவக் …. ஒரு ைவம்

தலந்ை க ொண்டொட்டம்… உற்சொ

நைியின் கமொத்ைங் ளின் பக் ங் ள் அதனத்தும்

விதையொய்

ிறுக் ி

குடும்பங் ள் பண்டித

ொலத்ைில்…ஆனொல்

விட்டு சிரிக்கும் பிள்தளயின் மனதுக்குள் ைிரும்பும் நமக் ொன பொதை.
ளொல் ம ிழ்ந்ைது….ஒரு

இன்று ? …மனம் ஓடிய அளவுக்கு மூதள ஓடவில்தல..
அைற்கு கைரிந்து விட்டது…. கைரிவகைல்லொம் கைரிந்ைது

ைொனொ என்ற கைரியொதமபயொடுைொன் இங்கு பொர்ப்பதும் பொர்க் ப்
படுவதும்….ஒவ்கவொரு பத்ைொண்டு ளுக்கும் மொற்றம் வந்து

க ொண்படைொனிருக்கும்… அது இயற்த யின் வியப்பு…. இணுங் ளின்
உயிர்ப்பு பபொல…அன்றும் இன்றும் என்று இரண்டு
பற்றியும் பபொ ிற பபொக் ில் ஒரு பசரைொன் பொர்க்
அது அப்படித்ைொன்.. ஒரு

ொலங் தளப்
பவண்டி இருக் ிறது..

ட் ஆப் பைைி க ொண்டு பொர்க்கும் படி

ொலத்ைின் வலிதம பிரிந்து

ிதடக் வில்தல..அது கைொடர் நீட்சி…

எங்கு விட்படொம் என்று கூறுவதும் இயலொை ஒன்று.. பத்துக்கு
எட்டுைொன் சரியொ

வரும்….இரண்டு கைொக் ிைொன் நிற்கும். இரண்டு

என்று விட்டு விட முடியொது….. அது எல்லொக்
சூட்சுமம்…

நிஜமொ பவ அந்ைக்
தமயிலிறகு
ொற்றும்

ொல வொழ்வியலின்

ொலம் என்பது.. மனதுக்குள் இைமொ ி வருடும்

ொலம்ைொன்… அது மனது நிதறந்து வழியும்… பருவ மதழ….

விதையும் மிைக்கும்

ப்பகலன

ொணும் விழி எங்கும் விழொக்

ப ொலம் பூண்டு.. ஒவ்கவொரு பண்டித தயயும்… மனத்ைொல் உளமொர

நடுவ ீட்டுக்குள் தவத்து ைொங் ிய
க ொண்டொடிய

ொலம்….மனங் ள் இதணந்து…

ொலம் அது…. ஆனொல் நுட்பமொ

ஒன்தற

வனிக்

பவண்டும்…. அந்ைக் ொலம் என்று பபசுபவர் ள் அவர் ளின் இளதம
அல்லது பொல்யத்ைின்

ொலம்ைொபன அது.. அப்படி என்றொல்..

இன்தறய குழந்தை ள், இதளஞர் ள், அவர் ளின்
ொலம் என்று பபசப் பபொவது இந்ைக்

என்றொல்..

ொலத்ைில் அந்ைக்

ொலத்தை ைொபன… ?அப்படி

ொலத்ைின் கபொருள் என்ன…! அல்லது… க ொண்டொட்டங் ளின்

கபொருள் என்ன…?
‘அந்ைக்
மணிக்ப

ொலம்…….. அந்ைக்

ொலம்……. அந்ைக்

ொலத்ைில் 3

எழுந்பைொம்…. எண்தண தவத்து குளித்பைொம்… புதுத்

துணி பபொடுபவொம்…. பட்டொசு கவடித்பைொம்….மொடு வளர்த்பைொம்…
மொட்டுக்கு வண்ணம் பூசிபனொம்…கபொங் ல் தவத்பைொம்… உறவு ள்
பசர்ந்து உண்டு ம ிழ்ந்பைொம்…. மனது சந்பைொசமொ
என்று கூறு ிறொர் பள… இந்ைக்

இருந்ைது…….”

ொலத்ைிலும் 3 மணிக்கு எழுங் ள்.. யொர்

பவண்டொம் என்று கூறினொர் ள்…. குளியுங் ள்… புத்ைொதட
அணியுங் ள்….கபொங் ல் தவயுங் ள்…. இன்தறய
ைகுந்ைொற் பபொல பட்டொசு கவடிப்பைற் ொன க டுதவ

ொல

ட்டத்துக்கு

ணக்கு பண்ணி

கவடித்துக் க ொள்ளுங் ள்… யொர் ைடுத்ைொர்….?.. பிரச்சிதன

ொலங் ளில்

இல்தல… உங் ளிடம் இருக் ிறது……..ைனக்கு வயது ஆ ி விட்டது என்ற
ைொழ்வு மனப்பொன்தம ஆட்டிப் பதடக் ிறது…….த யில் கபொம்தம
துப்பொக் ி தவத்துக் க ொண்டு கவடித்து விதளயொடினொல் பக் த்து
வட்டுக்
ீ
ொரன் என்ன நிதனப்பொன் என் ிற பயம்… எப்பபொது
உங் ளுக் ொ

இல்லொமல் பக் த்துக்கு வட்டுக்
ீ
ொரர் ளுக் ொ

வொழத் கைொடங் ின ீர் பளொ அன்பற உங் ள் பண்டித
சரொசரி நொட் ள் கூட

மட்டுமல்ல..

ளவு பபொய் விட்டன…எப்பவும் மனதுக்குள் ஒரு

குழந்தைதய ைவழ விடுங் ள் பைொழர் பள…. ைவிப்பும்..
மிைப்பும் இல்லொமபல பபொய் விடும்..
யொருக்குைொன் பிரச்சிதன இல்தல.. கபொருளொைொரப் பிரச்சிதன இருந்து
க ொண்படைொனிருக்கும்.. அது நம் நொட்டின் கபொருளொைொரக் க ொள்த
சொர்ந்ை விஷயம்…அவரவருக்கு என்ன இருக் ிறபைொ அதைக் க ொண்டு
க ொண்டொடுங் ள்… அது ைொன் உங் ளின் க ொண்டொட்டமொ

இருக்கும்…..

எல்லொருக்குபம ஏன், அந்ை

ொலம் பிடிக் ிறது….கைரியுமொ…? ஏன்….

“’அப்பபொ அப்டி.. நொன் சின்ன வயசுல
என்று கைொடர்ச்சியொ
கபற்பறொரின்

வயசுல

கூறு ிறொர் ள்… கைரியுமொ…?..அது உங் ள்

ொலம்… அப்பபொது உங் ள் அப்பொ அம்மொவின்

அரவதணப்பில் பொது ொப்பொ
அவர் ளுதடயைொ

இருந்ைீர் ள்….. முடிகவடுக்கும் இடம்

இருந்ைது….. ஆ … ஒவ்கவொரு

பண்டித யும்.. க ொண்டொட்டமொ
சு ந்ைம் ைொன்… அைற் ொ

இருந்ைது…பொட்டியின் சுருக்கு தப…

பணப் தப பவண்டொம் என்று கூற

முடியுமொ… அன்று விறகு எரித்பைொம்… அைற் ொ
என்று கூற முடியுமொ…. நவனம்
ீ

எரிவொயு பவண்டொம்

ற்றுத்

ைரும் கைொழில் நுட்பத்தைக் க ொண்டொடுபவொம்… பொரம்பரியத்தை பற்றிக்
க ொள்பவொம்…

“அன்று அப்படி,,…….” என்று பபசுபவர் ள் இன்றும் அதை கசய்ய ஏன்
முன் வருவைில்தல… ஆரம்பம் ஒன்று பவண்டும் ைொபன… இந்ை

வருடம் நீங் ள் ஆரம்பியுங் ள்.. அடுத்ை வருடம் உங் ள் பக் த்து
வட்டுக்
ீ
ொரன் ஆரம்பிப்பொன்.. உரலில் இடியுங் ள்… வட்டு
ீ
முதறப்படி
பல ொரம் கசய்யுங் ள்..வொசலில் மொவுக் ப ொலம் பபொடுங் ள்… கசொந்ை
பந்ைங் ள் வடு
ீ
ளுக்கு கசல்லுங் ள்… நண்பர் ளிடம் ஈப ொ
பொர்க் ொைீர் ள்….

இல்லொைவர் ளுக்கு க ொடுங் ள்…மு த்துக்கு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு
மு ப் பூச்சு பபொடுவதை ைவிருங் ள்.. கசொந்ை மு த்ைில் உண்தம

அ த்தை விதையுங் ள்…பபசிக் க ொண்பட இருக் ொைீர் ள்……இன்று,
நம்தம கைொதலக் ிபறொம் என்றொல் ‘அன்தற’ நொம் மீ ட்படடுப்பதும் நம்
டதம… ‘இப்படி ஆ ிடுச்பச.. இப்படி பபொச்பச’- என்று கூறிக் க ொண்பட
இருப்பைில் அர்த்ைம் இல்தல… இன்தறய நொட் ள் அன்தறய நொட் ள்
பபொல இல்தல என்றொல் இன்தறய மனிைர் ள் சரி இல்தல என்றுைொன்
அர்த்ைம், நொம் உட்பட…… முைலில் நொம் மொறுபவொம்.. பண்டித

தள

அன்தறய முதறப்படி கசய்ய கைொடங்குபவொம் .. மொற்றம் இப்படித்ைொன்
வரும்…… அன்தறய
வியொபொர

ொலம்.. பசி ஆற்றும்

ொலம்.. இன்தறய

ொலம்

ொலம்.. எல்லொபம சந்தையின் அடிப்பதடயில்ைொன் கசயல்

படு ிறது…. அதுவும் இந்ைிய சந்தை என்பது லட்டு மொைிரி ….அது ைொன்

கமொதபலயும் … பமொட்டொதரயும் இங்

வந்து க ொட்டு ிறொன்……

“கரண்டு வொங்குனொ ஒன்னு பிரீன்னு கசொன்னொ…”

ண்தண மூடி ிட்டு

வொங்கு ிற பழக் த்தை விடுபவொம்…அைன் பின் முக் ொடு பபொட்டுக்
க ொண்டு அமர்ந்ைிருப்பது வியொபொர ைந்ைிரம்….க ொள்தளயின்
மந்ைிரம்…….

லொசொர சீரழிவு ஏற்படு ிறது என்றொல் மொற்றுங் ள். பபொரொடுங் ள்..

வட்டில்
ீ
டிவி பொர்க் வொ விடுமுதற…மு நூலில் இருக் லொம்….
ொலத்ைின்

‘குளிக்

ட்டொயம்… ஆனொல் மு நூலொ பவ இருக்

கூடொது…

பபொபறன்.. டொய்கலட் பபொபறன்னு’ ஸ்படடஸ் பபொடுவது

எந்ை வத யில் நியொயம்.. இன்தறய கைொழில் நுட்பத்தை இவ்வளவு
கமொக்த யொ

உபபயொ ிக்கும் நொம்ைொன்… அன்தறய

ொலம் என்று

பபசிக் க ொண்டு மு மூடி பபொட்டுக் க ொண்டு ைிரி ிபறொம்…வறுதம
இரண்டு

ொலங் ளிலும் இருக் த்ைொன் கசய் ிறது…. அந்ை

கசழிப்பபொடுைொன் எல்லொ குடும்பங் ளும் பண்டித
க ொண்டொடினொர் ளொ… இல்தல… இந்ை

ொலத்ைில்

ொலத்ைில்ைொன் எல்லொருபம

ஷ்டப் பட்டுக் க ொண்டு இருக் ிறொர் ளொ ..? வறுதம, வொழ்வியல்
பிரச்சிதன… க ொண்டொட்டம், வழக் த்ைின் பிரச்சிதன… பபொட்டுக்
குழப்பிக் க ொள்ளக் கூடொது……என்ன இருக் ிறபைொ… அைற்குள்ைொன்
உங் ள் க ொண்டொட்டம் இருக்
கூட.. நொம் உண்தமக்கு மி

பவண்டும்.. அதுைொன் உண்தமயும்

அரு ில் சற்று கவளியில் நிற்பதைபய

நொ ரி ம்.. வளர்ச்சி என்று கசொல்லிக் க ொண்டு ைிரியும் அன்தறய
ஆட் ளொ பவ இருப்பது அன்பின் கைொடர்பொன ஒன்று…
அன்று ரவிக்த
ஆ

பபொடொமல் இருந்ைொர் ள்.. அது இன்று ஸ்லீவ்கலஸ்

விரிந்து இருக் ிறது… எல்லொபம ஒன்று ைொன்…. ‘அன்று’

இன்கனொன்றொ

மொறி ‘இன்று’ வரு ிறது.. அவ்வளவு ைொன்… ஒன்று

மட்டும் முக் ியம்.. மொறுவது…… மொற்றங் பளொடு ைன்தன
நிதல நிறுத்ைிக் க ொள்பவன்ைொன் அடுத்ை நிதலக்கும் கசல் ிறொன்… இது
ணக்கு…

அன்தபயும் தூக் ி க ொண்பட கைொழில் நுட்பத்பைொடு நதட
பயில பழகுங் ள் பைொழர் பள… வொழ்க்த

முழுக்

க ொண்டொட்டம்ைொன்….இன்தறய

சப்பு தள விட்கடறிந்து விட்டு, இன்

தறய கைொழில் நுட்பங் பளொடு…..இன்தறய.. வசைி பளொடு.. இன்தறய
இலகுபவொடு, இந்ைக்

ொலத்தை அந்ை

ொலம்

பபொல மொற்றுங் ள், அன்தறய அன்தப பபொல.. அன்தறய
ஒற்றுதமதயப் பபொல…அன்தறய மனப்பக்குவத்தைப்
பபொல… இந்ைக்

ொலத்தை… பண்டித

ளொல் நிரப்பி க ொண்டொடுங் ள்

…இது டிஜிட்டலின் கபொற் ொலம்… நிதனத்ை இடத்ைில எல்லொபம
நடக் ிறது.. இது அறிவியலின் க ொதட.. அற்புைத்ைின் த
மனிைன் .. இதை மனைின் ஒவ்வொதமக்கு பலி க ொடுக்
புத்ைிசொலி ள் இன்தறய

ளில்

முடியொது….

ொலத்ைின் வொசலில் அன்தறய வட்தடக்
ீ

ட்டு ிறொன்… நீங் ள் புத்ைிசொலி ள் என்பற நம்பு ிபறன்…

எல்லொ

ொலத்துக்குள்ளும் ஓர் இந்ைக்

ொலம் இருந்து க ொண்டுைொன்

இருக் ிறது… அது மீ ண்டும் ஒரு அந்ை
ந ரு ிறது…அந்ைக்

ொலத்தை விட்டு விட்பட

ொலத்ைில் குடும்பம், குட்டி,

உறவு..கசொந்ைம் என்று கூடி….யொவரும் வடு
ீ முழுக்
த

ளொல், மனத்ைொல் கசய்யப் பட்ட பல ொரங் ள் க ொண்டு ..

அளபவொடு முழுைொ
நம்பிக்த
த

அமர்ந்து ைங் ள்

உடுத்ைி…அன்தபப் பரிமொறி…. ஆசுவொசம் நிரப்பி…

விதைத்து…. இதளப்பொரல் பூண்டு…. மீ ண்டும் உதழக் ,

ள் கூடும்….ஒற்றுதம

கசய்து க ொண்டொடிய பண்டித

தள இந்ைக்

ொலத்ைிலும்,

ிதடக் ின்ற

அறிவியல் வசைி தள… அளபவொடு.. நுட்பொ .. பைதவக்ப ற்ப பயன்
படுத்ைி….பக் த்து வட்டுக்
ீ
ொரனின் மு ம்

பொர்த்து….நி ழ்த்துவபை.. இந்ை வொழ்வின் குறிப ொளொ
இருக்

பவண்டும் என்பதுைொன்.. இங்ப

முடிவும்…
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நடிப்பு (சிறு தை) - சி. அருள் பஜொசப் ைொஜ்
அந்ை ரயில் இன்னும் மூன்று நிறுத்ைத்ைிற்குப் பிறகு உள்ள சந்ைிப்பில்
ைனது பயணத்தை முடித்துக்க ொள்ள இருந்ைது.
இன்ச்கபக்ட்டர் உதடயில் மிடுக் ொ

இருந்ை குமொர் ரயில்

நிதலயத்தை அதடந்ைபபொது ரயில் கமல்ல ந ரத்கைொடங் ியது. பல
கபட்டி ளில் ஒருசிலபர இருந்ைனர்.
அவரது

ண் பலடீஸ்

ம்பர்ட்கமன்ட் மீ து விழுந்ைது. அைில் ஒபர ஒரு

கபண் மட்டுபம இருந்ைைொர்.

அவதள பநொக் ி இரண்டு ஆண் ள் கநருங்குவது கைரிந்ைது. ஒருவன்
த யில்

த்ைி இருந்ைது. மற்றவன்

த்ைிப் பபசினொன். அப் கபண்ணின்

ைடுமொறும் வொர்த்தை ளில் இருந்து அவளது க ஞ்சதலயும்
பயத்தையும் குமொரொல் உணரமுடிந்ைது. “ த்ைி பபசின என்
என்ற வொர்த்தை ள் குமொரின்
அனிச்தசயொ

த்ைி பபசும்”

ொைில் விழுந்ைதுைொன் ைொமைம் குமொர்

கசயல் பட ஆரம்பித்ைொர் “படய் எவண்டொ அவன்” என்று

கூச்சல் இட்டவொபற அந்ை

ம்பர்ட்கமன்ட்குள் நுதழந்ைொர்.அவதரக்

ண்டதும் அடுத்ை வொசர்ப்படி வழியொ

இறங் ினொர் ள்.

ஓடும் ரயிலில் இருந்து

அவர் ள் இருவரும் பயந்து ஓடும் சத்ைத்தைக் ப ட்ட அந்ைப் கபண்
ைனது இரு த

ளொலும் ைனது மு த்தை மூ டிக் க ொண்டு ைன்தன

ஆசுவொசப்படுத்ைிக் க ொண்டிருந்ைொள். கமல்ல

ண் தளத்ைிறந்து

பொர்த்ைொள். “படய் குமொர் இது என்ன பவஷம்” என்றொள்.
அது அவனது பள்ளி ைமிழ் ஆசிரிதய.
“எங்

ொபலஜ்ல

ல்சுரல் பட பநரம் ஆனைொல ட்தரன்ல வந்து டிரஸ்

மொத்ைிக் லொம்ன்னு பவ மொ வந்ைிட்படன்” என்றொன் குமொர்.
இருவருக்கும் ஒபரமொைிரியொன வியப்பு
“என்ன டீச்சர் நொங்
ஜொன்சிரொணி
நடிச்சு

படிக்கும் பபொது முந்ைொதனதய இடுப்பில் கசொரு ி

ட்ட கபொம்மன் மொைிரிகயல்லொம் வரமொ
ீ
வசம் பபசி

ொண்பிப்பீங்

ஸ்கூல் ல பபொல்டொ எல்பலொர் ிட்படயும்

பபசுவங்
ீ
. அந்ை வரம்
ீ
இப்பபொ எங் ப் பபொச்சு டீச்சர். என்னொல நம்பபவ
முடியல நீங் ளொ இப்படி ….உங்

நடிப்தப மிஞ்சின என்பனொட

நடிப்தபப் பொர்த்ைிர் ளொ? என்றொன். டிதரன் நிற்
இறங் ினொர் ள்.

இருவரும்
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சிந்ைிக்

த

த்து

குபலந்ைிைன் -

ிட்டொன் (சிறு தை) - க ொன்

னடொ

மொணிக் ம் ைம்பைி ளுக்கு பொலன் ஒபர ம ன். விதரவொ
வளர்ந்துவிட்டொன். அவன் சிந்ைித்து கசயல்படுபவன். வயது பத்து.

அவன் ப ட்கும் ப ள்வி ளுக்கு மொணி;க்ைத்ைொல் ; சில பநரங் ளில
பைில் கசொல்லமுடியொது. பொலனுக்கு அைி

புத்ைி கூர்தம.

பொலன் ைன் பொட்டி பமல் அளவற்ற அன்பு தவத்ைிருந்ைொன். ைினமும்
பொட்டி அவனுக்கு;

தை கசொல்லுவொள் அவதனத் தூங்

தவக் . அது

மூன்று வருடங் ளுக்கு முன் நடந்ைது, இப்பபொ பொட்டியொல் பபரனுக்குக்
தை கசொல்ல முடியொை நிதல. பொவம் அவள். அல்கசய்மொர் என்ற

ஞொப

மறைி வியொைி அவதளப் பொைித்துவிட்டது. பொட்டி

பைதவயில்லொமல் பபசுவொள், அவள் பபச்சில் விளக் ம் இல்தல. சில
சமயங ளில் சொப்பிட மறுத்துவிடுவொள். எவ்வளவுக்குத் ைொன் அவள்
கசயல் தள மொணிக் ம் கபொறுத்துக்க ொண்டு இருப்பது.

மொணிக் ம் ைன் ைொதய முைிபயொதரப் பரொமரிக்கும் விடுைி ஒன்றில்;
பசர்த்து விட ைீர்மொனித்ைொர். ைன் மதனவிக்குத் ைன் ைிட்டத்தைச்
கசொன்னொர். அவளுக்கும் அது சரிகயனப் பட்டது. ைந்தையும் ைொயும்
பபசியதை பொலன் ப ட்டுக் க ொணடிருந்ைொன்; .
அன்று பொலன்; படம் வதரவதை அவனின் ைந்தை மொணிக் ம்

ண்டொர்.

அைிசயமொன படம் அது. ஒரு கபரிய வடும்
ீ
ஒரு சிறிய வடும்
ீ
படத்ைில்
பொலன் வதரந்ைிருந்ைொன். எைற் ொh

பொலன் அபடி கபரிதும் சிறிதுமொ

இரு வடு
ீ
தள வதரந்ைொன என்பது அவருக்குப் புரியவில்தல.
“ ஏன் பொலொ இரண்டு வடு
ீ
ள் வதரந்ைிருக் ிறொய்”?
“அப்பொ கபரிய வடு
ீ நொன் கபொரிைொ
“ அப்பபொ அந்ைச் சின்ன வடு”
ீ

வளர்ந்ைதும் நொன் வொழ.”

“அது நீங் ளும் அம்மொவும் வயது வந்ை
“அபைன் அப்படி”?

ொலத்ைில் வொழ”

“ இப்பபொ பொட்டிதய பவறு வட்டுக்கு
ீ
அனுப்பப் பபொ ிறொபய அப்பொ”

பொலனின் ைந்தை ைன் ம னின் பைிதலக் ப ட்டு அைிர்ச்சி அதடந்ைொர்.

ைன் ைொதய முைிபயொர் விடுைிக்கு அனுப்ப இருந்ை ைிட்டத்தை ைொன்
த

விட்டைொ

மதனவிக்குச் கசொன்னொர்.
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ப ச முடியொை குழந்தை ள் ( ட்டுதை) பஹமலைொ
நீண்ட நொட் ளொ

எனக்கு ஒரு மன உதளச்சல். நொ ரீ த்ைின்

உச்சத்ைில் இருக் ிபறொம். நம் வசைிக் ொ
எத்ைதனபயொ

ண்டுபிடிப்புக் ள் அைில் இன்று நொம் குழந்தை ளுக் ொ

பயன்படுத்தும் நொப் ின்

தள பொர்ப்பபொபம

டொக்டர் ளிடம் கபரியவர் ளிடம் பிள்தள
மி

தளக்க ொடுக்கும் பபொதும்

அவசியமொன பநரங் ளிலும் பயன்படுத்ைினொல் நல்லது

. மொறொ

கபரியவர் ளின் வசைிக் ொ வும் முக் ியமொ

24 மணி பநரமும் குழந்தை ளுக்கு
விளம்பரத்துக் ொ

ட்டிவிட்டு விடு ிறொர்

6 டம்ளர் ைண்ண ீர் ஊற்றி

பயொசியுங் ள். உங் ளொல் 6 முதற பபொய்
முடியுமொ ? அல்லது ஓர் இரவு முழுதும்
, 2 பபொய்

ொதலயில்

நொ ரீ மொ வும்
பள

ொண்பிக் ிறொர் ள். சற்பற
ழுவொமல் இருக்

ட்டிக்க ொண்டு அைிபலபய 1

ழுவிக் க ொள்ள முடியுமொ ? முன்

பபொலில்லொமல் அைி ம் கசல்லம் க ொடுத்து பிள்தள வளர்க் ிறீர்
பள. உங் ள் கசல்லத்துக் ொ

ஒரு நொள் கசய்து பொருங் ள்

இப்பபொது புது விளம்பரம். மருத்துவர் கூறு ிறொர் “மற்றவற்றில்
கவளியில் ஈரப்பைம் கைரியொது. ஆனொல்
உள்பள இருக்குமொம் இவர் ள் கசொல்வதை வொங் ினொல் இரவு
முழுதும் பபொய்

ொதலயிலும் சிரித்துக் க ொண்பட விதளயொடுமொம்”

அைற்கு எப்படி கைரியும்? 24 மணியும்
பள.

ட்டி விட்டு விடு ிறொர்

இது உடபலொடுைொன் இருக்கும் என்று

நிதனத்துக்க ொண்டிருக்கும். இபைொடு பள்ளிக்கு பவறு அனுப்பி
விடு ிறொர் ள். இப்படிப் பபொனொல் குழந்தை ள் எப்படி டொய்லட் பபொ க்
ற்றுக்க ொள்ளும் ?

கபற்றவர் ள் சுயநல வொைி ள். அவர் ள் தூங்

பவண்டும். அப்பபொழுைொன் அடுத்ை நொதள ஓட்ட முடியும்.
ஆண்டவொ நீ ைொன் இந்ை பபச முடியொை குழந்தை தள இந்ை க ொடிய
ைண்டதண யிலிருந்து

ொப்பொற்ற பவண்டும்
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நிதனவு ள் (சிறு தை) - நறுமுத
அலுவல

பவதலயொ

பைிதனத்து நொள் இந்ைியொவுக்கு வந்பைன். இரவு

11 மணிக்கு விமொனம் ப ொயம்புத்தூரில் இறங் , கவளியில் வந்பைன்.
சுற்றிலும் பொர்க் ின்பறன். நொன் 23 வருடம் வளர்ந்ை நொடு. “பமடம்

டொக்ஸி” என்ற சப்ைம் ப ட்டு நிதனவுக்கு வந்பைன். ஏபைொ ஒரு மன
அழுத்ைம்.
டொக்ஸி ஏறி கந மம் என்பறன். இன்னும் ஒரு மணி பநரம் பயணம்.
இருட்டிலும் ப ொயம்புத்தூர் அழ ொ

ட்டிடங் ள், மொல் ள், பேொட்டல் ள்

இருந்ைது. புைிது புைிைொ
ண்தணக்

வரும் வண்ண

விளக்கு பளொடு சொதலயின் இருபுறமும் ந ர்ந்ைொலும், உடல் அசைியில்
ண் தள மூடி, தூங் லொகமன உடதல பக்
க ொண்படன். மனபைொ என்தன ஓய்கவ டுக்
பின்பனொக் ி

வ்விச் கசன்றது.

எனது 23 வது வயைில் பமற்படிப்பு படிக்
ிரீன்

ொர்ட் வொங் ி அகமரிக்

வொட்டில் சற்று சரித்துக்
விடொமல் என்தன

அகமரிக் ொ கசன்பறன். இன்று

வொழ் இந்ைியரொய்

ிட்டத்ைட்ட

பைிதனந்து வருடங் ள் பபொனபை கைரியவில்தல. வருடம் ஒருமுதற
இந்ைியொ வருபவன். குடும்பத்ைில் பண்டித

ள், மற்ற நல்ல, க ட்ட

ொரியங் ள் எைிலும் பங்கு க ொள்ளவில்தல. நொன் இந்ைியொ வரும்
ஒவ்கவொரு முதறயும் அம்மொ, அப்பொ, எப்பவொவது மொமொ என
அதனவரும் ஏர்பபொர்ட்டில் சந்பைொஷ மு ங் பளொடு எனக் ொ
ொத்ைிருப்பொர் ள். பொர்த்ைதும் அம்மொ

ட்டிக் க ொள்வொர். அப்பொ என்

ைதலதயத் ைடவி நல்ல இருக் ியொம்மொ என்பொர்.
வருடங் ளொ

டந்ை இரண்டு

இதவகயல்லொம் இல்தல. அப்பொவும் அம்மொவும்

மதறந்ை பின் எனக்கு இந்ைியொபவ சற்று அந்நியமொய்ப் பபொனது.
“அம்மொ.. கந மத்துல எங் ” என டிதரவர் ப ட் , நிதனவு
ைிரும்பிபனன்.

வட்தடத்
ீ
ைிறந்து ஒரு குளியல் பபொட்டுவிட்டு அசைியில் படுக்த யில்
தூங் ிப்பபொபனன்.
***
“டிங் டொங்”

படுக்த யிலிருந்து எழுந்பைன். கபொழுது விடிந்ைபை கைரியவில்தல
என கசொல்லிக் க ொண்பட,

ைதவத் ைிறந்பைன்.

“கசல்லம்மொ” வொசலில்

அவள் எங் ள் வட்டு
ீ
எஜமொனி, பவதலக் ொரி என்று கசொல்ல
மொட்படன். ஏகனன்றொல் அவள் வட்டு
ீ
பவதல, சொப்பொடு எல்லொம்
கசய்து விட்டு பபொ ொமல் பல அறிவுதர தளயும் கசொல்லு ிற,
எதையும் எைிர்பொர்க் ொை

ணவதன இழந்து எங் ள்

குடும்பத்துடபனபய வொழ்ந்ை, வொழ்ந்து க ொண்டிருக் ின்ற ஒரு நல்ல
மனம்.

“நல்லொ இருக் ீ ங் ளொம்மொ”
“இருக்ப ன் கசல்லம்மொ “
“ஏம்மொ இப்படி இளச்சிட்டீங் ” என்று கசொல்லிக்க ொண்பட, “டீ
பபொடுபறம்மொ” என்றபடி சதமயலதற புகுந்ைொள்.
அவளுதடய டீயுடன் எனது நொள் கைொடங் ியது.

குளிப்பைற்கு ஷவதரத் ைிறந்ை பபொது, பதழய நிதனவு ள் ….
“வசு, கரொம்ப பநரம் குளிக் ொபை. இன்னிக்கு ைொன் வந்ைிருக்ப , இந்ை
ைண்ண ீ பழ

உனக்கு கரண்டு நொள் ஆகுபம” என அம்மொ

சதமயலதறயிலிருந்து

த்துவொள்.

“ஒப ம்மொ “ என்று கவளிபய வந்ைொல்
“ ண்ணு, பபொன்ல கஜயரொமன் (அப்பொவின் பொல்ய சிபந ிைர்)” என்று
அப்பொ ரிசீவதரத் ைந்ைொர்.
“என்ன மொமொ, எப்படி இருக் ீ ங்

?”

“நல்ல இருக்ப ம்மொ. நல்லொ கரஸ்ட் எடுத்துக்ப ொ. சொயந்ைிரம்
வட்டுக்கு
ீ
வொ” என்றொர்.
“அம்மொ, யொபரொ பபொன் “ என்று கசல்லம்மொ

த்ை, நிஜத்ைிற்கு

ைிரும்பியவளொய் குளித்து விட்டு கவளிபய வந்து பொர்த்ைொல் பைொழி
சவைொவிடமிருந்து
ீ
மிஸ்டு

ொல். கூப்பிட்படன். “ குளிச்சிட்டு இருந்பைன்.

ண்டிப்பொ மீ ட் பண்ணலொம் என்று கசொல்லி பபொதன தவத்பைன்.

கசல்லம்மொ இட்லி, சட்னி கசய்ைிருந்ைொள், சொப்பிட்டு விட்டு ஊருக்கு
வந்ை பவதல விடயமொ

கவளிபய

ிளம்பிபனன்.

பவதல தள முடித்துவிட்டு சுபரஷ் மொமொ, மஞ்சு அத்தை, சவைொ
ீ
வடு
ீ
என எல்பலொரின் வட்டுக்கும்
ீ
கசன்று வந்பைன். இரவு சவைொவுடன்
ீ
டின்னர். வட்டுக்கு
ீ
வந்ை பபொது மீ ண்டும் ைனிதம ஏபைொ கசய்ைது.
மறு நொள்

ொதல பழனி முரு ன் ப ொவிலுக்குப் பபொபனன்.

சன்னைியில்

ண்தண மூடிபனன். மீ ண்டும நிதனவு ள் அப்பொ

அம்மொவுடன் வந்ை ஞொப ங் ள், அம்மொவுடன் துர்க்த
பபொனது, அைற்கு இரண்டு வடு
ீ ைள்ளி நொன் 5 வயைொ

ப ொவிலுக்குப்

இருந்ை பபொது

குடித்ைனம் இருந்பைொம் என்று அம்மொ கசொல்லி, அந்ை வட்தட
ீ
நின்று 2
நிமிடம் பொர்த்ைது. அடுத்து பத்து நொட் ளில் நொன் படித்ை பள்ளி,

ல்லூரி

என ஏ ப்பட்ட நிதனவு ள், எல்லொவற்தறயும் பொர்த்பைன். சில

ஆசிரியர் ளுடன் புத ப்படம் எடுத்துக் க ொண்படன். என் ிறது
பண்தணக்குச் கசன்று அப்பொ பொர்த்து பொர்த்துப் பபொட்ட கைன்தனயின்
இளநீதர ரசித்துக் குடித்பைன்.

கைொட்டியில் நீரொடிபனன். நிதனவு ள் கநஞ்தச அழுத்ை
நொளும் வந்ைது.

ிளம்பும்

பைொட்டப் பணியொளர் ைிருமதலயிடமும், வட்டு
ீ
நிர்வொ ி
கசல்லம்மொவிடமும் ைலொ 5000 ரூபொதயக் க ொடுத்து த ச்கசலவுக்கு
வட்தடயும்,
ீ
பைொட்டத்தையும் பொர்த்துக் க ொள்ளும்படி கசொன்பனன்.
அவர் ள்

ண்

லங் ியது. சட்கடன்று கசல்லம்மொ “ஊர்ல

அய்யொதவயும், குழந்தைதயயும் ப ட்டைொ க் கசொல்லுங் ம்மொ”
என்றொள். “இங்

நம்ம அப்பொ அம்மொ ஞொப ம் கரொம்ப வருதுங் ”

என்றொள். நொன் ஒரு முதற கசல்லம்மொதவப் பொர்த்பைன். என்
சிறிது

ண் ள்

லங் ியது. சுைொரித்துக் க ொண்டு அந்ை நிதனவு ள் ைொன்

இனிபமல் நிஜம் என கசொல்லிவிட்டு

ிளம்ப ஆயத்ைமொபனன்.

வசு “சொமி படத்துக்கு நமஸ் ொரம் பண்ணிட்டு பபொம்மொ “ என்று அம்மொ
எப்பபொதும் கசொல்ல, நொன் சட்கடன்று அப்பொ அம்மொவின்

ொல் ளில்

விழுந்து ஆசீர்வொைம் வொங்கும் நிதனவு ஞொப ம் வர, கமதுவொ
படத்ைிற்கு நமஸ் ொரம் கசய்து விட்டு

ொரில் ஏறிபனன்.

சொமி

ைொய், ைந்தை நம் சுற்றத்தையும் சூழதலயும் பசர்த்து இதணக்கும் ஒரு
குடும்பச் சங் ிலி. அது அறுபடுவது
அந்ை சங் ிலி அறுந்ை பின்,

ொலத்ைின்

ட்டொயம். ஆனொல்

சுற்றிப் பொர்த்ைொலூம் சுற்றம் கைரியொது
உறவு ள் இரவு பபொல் இருளும்
இரவு ள் ப ல் பபொல் நீளும்
ண் ளில் ஈரம்

மனைில் துயரம்
கநஞ்சில் பொரம்

ஆயிரம் ப ொடி மக் ள் இருக்கும் உல ில் யொரும் இல்லொைது பபொல்
ஒரு கவறுதம, ைனிதம அைி ரிக்கும். நிதனவு தளத் பைட
ஆரம்பிப்பபொம்.

நிதனவு ள் ைொன் நிஜமொன சு த்தை ைரும். சு மொன அந்ை

நிதனவு ளொல் மனதை நிரப்பிக் க ொண்டு, ைொய் ைந்தை இருக்கும்
பபொபை ைொய்நொட்டுக்கு அடிக் டி கசன்று வர, இதை நொன் யொருக்குச்
கசொல்பவன்.
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எட்டுக் ொலியும் இரு ொளியும் (நூல்
ிமர்சனம்) -

கபொதுவொ
டல்,

ந்ை க்

எந்ைகவொரு

ொைல் பற்றி

ைன்தன மறந்து

ி

ொண்டு

விதைத் கைொகுப்பிலும் நிலொ, அருவி, ஆறு,

விஞன் குதறந்ைது இரண்டு
லந்ைிருப்பொன். ஆனொல் நமது

பொண்டூ அவர் பளொ ைனது “எட்டுக் ொலியும் இரு
எழுதுப ொலில்

விதை தளயொவது
விஞர்

ந்ை க்

வி

ொலியும்” கைொகுப்பில்

ந்ை த்தை நிரப்பி எழுைி இருப்பொர் பபொல. கைொகுப்பு

முழுவதும் சமுைொயத்ைில் புதரபயொடியுள்ள பலவற்தற எைிர்த்து மி த்
தைரியமொ

சொட்தடயடி க ொடுத்துள்ளொர்.

மர்புக் விதை, புதுக் விதை, நவனக்
ீ

விதை என எல்லொவற்றிலும்

சுைந்ைிரமொய் நுதழந்து ஆனந்ைத் ைொண்டவமொடு ிறொர்.

இவரது

விதை ளில் என்தனக்

வர்ந்ை ஒரு சில பகுைி தள மட்டும்

ைங் ளிடம் ப ிர்ந்து க ொள் ிபறன்.

இன்தறக்கு விவொைங் ள் என்ற கபயரில் மக் தள மூதளச் சலதவ
கசய்யத் துடிக்கும் முைலொளி வர்க் த்ைின் ப ொர மு த்தை
முன்பன பைொலுரித்துக்

ொட்டும் உச்ச ட்டம் எனும் ஒரு

ண்

விதையில்

ஆளொளுக்கு எழுப்பும்
கூச்சல் ஒலியில்
யொர்

ொது ளுக்கும் எட்டொமல்

வனமொய்ப்

பொர்த்துக்க ொள்ளப்படு ிறது
உண்தமயின் உயிர்வலி

கபண் ளின் நிதலதய விளக்குகமொரு உயிர்த்கைழுைல் எனும்
விதையில்

ைப்பிக்கும் வொயிலற்ற
அந்ை வன்-வதலப்

பின்னலில் பட்டொம்பூச்சியொய்ச்
சிக் ிச் சிற தசக் ிபறன்

ொைதலப் பற்றி முற்றிலும் புைிைொய் ஒரு ப ொணத்ைில் விளக்கு ிறொர்.
பற்றிப் படர்ந்து விரியும்
மனிைபம

ம த்ைொன

ொைல்

இன்தறய நொட்டின் நிதலதய நத ச்சுதவயொய் இப்படி வினவு ிறொர்.
மு வரி விசொரிப்பு ளுக்கு
பொதை

ொட்டும்

அதடயொளமொய்
பநற்று ைிதரயரங்கு

இன்று டொஸ்மொக்
நொதள ?

நம்பிக்த

எனும் ஒரு

கவளிச்சம் பபொட்டுக்
இடத்ைில்

விதையில் நமது மூடநம்பிக்த

தள

ொட்டிக் க ொண்பட வரு ிறொர். அைில் ஒரு

கைொடர் பைொல்வி தளக்

டவுளின் பசொைதன களன

நம்பிக்க ொண்டுைொன் இருக் ிபறொம்
என்ற வரி ள் நம்தம மி வும்
முக் ியமொ
3000,

ொந்ைி பைசபம, நீைிமொன் ளுக்கு பவதலயில்தல,

ொடு vs நொடு பபொன்ற

தூண்டு ிறது.
விஞர்

வர் ிறது.

ந்ை க்

விதை ள் நம் சிந்ைதனதயத்

ி.பி.

வி பொண்டூ அவர் ளின் இந்ைத் கைொகுப்பு படிப்பவர்

மனைில் நிச்சயம் ஒரு அைிர்தவ ஏற்படுத்து ிறது என்றொல் அது
மித யில்தல. இது பபொன்ற கைொகுப்பு தள அவர் கைொடர்ந்து

கவளியிட பவண்டும் என்பபை என் பபொன்பறொரின் பவண்டுப ொள்.

