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க�ொர�ோனோ ஊ�டங்கு கோ�ணமோக 
இதழ் 9  (ஜனவரி – மோர்ச் 
2020) அச்சில் ககோண்டு வ� 

முடியோமல் ர�ோனது. ஆகரவ முடிநத வர� 
pdf வடிவில் வோசக நண்�ர்களுக்கு அனுப்பி 
ரவதரதோம். கதோழில் நுட�ம் (வோடஸ்அப் 
மற்றும் ஸ்மோர்டர�ோன், ஈகமயில்) இல்்ோத 
நிரைய ர�ருக்கு இதழ் ர�ோய்ச் ரச�வில்ர். 
எனரவ அநத இதழின் 44 �க்கங்கர�ோடு 
புதிய �ரடப்புகள் 20 �க்கங்கள் ரசர்தது 64 
�க்கங்க�ோக உங்களுக்கு அனுப்பி ரவக்கிரைோம்.

வோசக நண்�ர்கள் கதோடர்நது ஆத�வு 
தருவரதோடு உங்கள் நண்�ர்கள் உைவினர்கர�யும் 
கோணி நி்ம் இதழின் சநதோதோ�ர் ஆகுவத மூ்ம் 
நம் இதழ் நீண்ட கோ்ம் தங்கு தரடயின்றி வ� 
உதவியோக இருக்கும். ரமலும் �ரடப்�ோளிகள் 
தங்கள் கவிரத, கரத மற்றும் கடடுர�கர� 
எங்கள் மின்னஞசலுக்கு அனுப்பி ரவயுங்கள். 

இதழின் த�ம் குரையோமல் வ�� உங்கள் 
ஆத�ரவோடு இ்க்கியப் �யணம் கதோடரும்.

-	ஆசிரியர்	குழு,	காணிநிலம்.
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எ ங்களுக்கு வீடு மாற்றுவது 
ஒன்றும் புதிதல்ல. ஏதாவது 
ஒரு ்காரணத்தினால இரண்டு 

ஆண்டு்களுக்கு ஒரு முறை வீடு 
மாற்றி விடுவவாம். சி்ல சமயங்களில 
வீட்டுச் சசாநதக்்காரருடன் த்கராறு; 
சி்ல சமயம் வருமானம் வ்லசா்க 
உயருவதும் அதனால சற்று வசதியான 
வீடா்கப் பாரப்பதும் வருமானம் 
குறையும் வபாது வசதிக்குறைவான 
வீட்டிற்கு சசலவதும் வழக்்கம். 
அநத ந்கரின் ஒரு எலற்லயில 
இருநத ்காநதி ந்கரிலும் இன்சனாரு 
எலற்லயில இருநத ்காயத்ரி 
அம்மன் வ்காயில சதருவிலும் 
றமயமான சசங்கழுநீரப் 
பி ள றளை ய ா ர  வ ்க ா யி ல 
சதருவிலும் கீழ வீதியிலும் 
சாத்தப்பாடி சதருவிலும் 
இ ரு ந தி ரு க் கி வ ை ா ம் .
ஆனால எநத சாமாறனயும் 
்கழிப்பதிலற்ல .  பறழய 
சபன்ச், ஸ்டூல, ஃவபன், இரண்டு 
உத்தரங்களில மாட்டும்ப்லற்க, 
என்பாட்டியின் த்கரப்சபட்டி, 
குண்டு பலபு்கள ,  ்கடவுள 
படங்கள என எல்லாம் கூடவவ 
வரும்.

பாட்டி வபான வருசம் ்கா்லமாகி 
விட்டார்கள.எனக்கு ்கலயாணம் 
பண்ணி றவத்து விட்டு ச்காளளுப் 
வபத்திறயப் பாரக்்காமவ்லவய 
வ ப ா ய்விட்ட ா ர ்கள .  ஒரு 
மாறுதலுக்்கா்க அநத ஊறர 
விட்டு வவறு ஊருக்கு வபாவது 
என்று முடிசவடுத்வதாம். பாட்டி 
இருநதவறர சாமான்்கறளை வபக் 
சசய்வதும் அவிழ்த்து இடம் 
பாரத்து றவப்பதும் பாட்டியும் 
அம்மாவுவம சசய்து விடுவார்கள. 
முதலமுறையா்க சாமான்்கறளைக் 
்க ட்டுவது  என்  ச ப ாறு ப் பில 
வநதது. வபாகும் ஊரும் சதருவும் 

சற்று ந்கரப்புை நா்கரி்கத்றத வசரநதது என்பதால 
பறழய சாமான்்கறளை ்கழித்து விடுவது என்று 
முடிசவடுத்திருநவதாம். பாட்டியின் ட்ரஙக் சபட்டிறய 
திைநது பாரத்வதன். புடறவ்களுக்்கடியில றடரி ஒன்று 
இருநதறதப் பாரத்து ஆச்சரியப்பட்வடன்.

பாட்டி எட்டாவவதா பத்தாவவதா படித்திருநதாள. 
ஆனால உைவினர்களுக்கு ்கடிதம் எழுதுவாள. நான்தான் 

இரொ.இரமணன் சிறுகதை
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இன்வ்லண்ட் ்கவர வாஙகிக் ச்காடுப்வபன். 
்காற்ல நீட்டி உட்்காரநது ச்காண்டு என்னுடய 
பரீட்றச அட்றடயின் வமல றவத்துக் ச்காண்டு 
எழுதுவாள. பிளளையார சுழிவயா ராமசெயவமா 
வபாட்டு ஆரம்பிப்பாள. இரண்டு பக்்கங்களும் 
சராம்பும் அளைவுக்கு பாட்டிக்கு எழுத விசயங்கள 
இருநதன. சி்ல சமயம் மூன்ைாவது பக்்கம் 
கூட முடிநது விடும். ்கவறர ஒட்டும்வபாது 
அதன் பறச என் நாக்கில ருசியா்க இருக்கும். 
பிளளையாரவ்காயில ்கலதூணில மாட்டியிருக்கும் 
தபால சபட்டி எனக்கு எட்டாது. பக்்கத்தில ஒரு 
்கல இருக்கும்.அதன்வமல ஏறி வபாடுவவன்.

எனக்கு அஞ்சு வயசு வறர தாத்தாவும் 
இருநதார. அவர்களுடன் திருச்சசநதூர 
வபானதும் அஙகு குருக்்கள வீட்டில தஙகியதும் 
அவருக்கு குழநறத்கள இல்லாமல ஒரு 
பூறனறய ‘சீத்தா சீத்தா’ என்று ச்காஞ்சிக் 
ச்காண்டு இருநததும் நினவில இருக்கிைது. 
தாத்தா சசத்துப்வபான பிைகு ச்காஞ்ச நாள 
பாட்டி வீட்றட விட்டு சவளிவய வரவிலற்ல. 
அப்புைம் ச்காஞ்சம் ச்காஞ்சமா்க ்கலகி படிப்பது, 
வ்காயிலுக்கு வபாவது என்று நாரம்லானார. 
சினிமாவுக்கும் வபா்க ஆரம்பித்தார. எனக்கு 
மி்கவும் பிடித்த படங்களைான நாவடாடி மன்னன். 
வீரபாண்டிய ்கட்டசபாம்மன் வநதவபாது 
அப்பாவிடம் ்காசு இலற்ல. பாட்டிதான் ்காசு 
ச்காடுத்து அனுப்பினார.

பாட்டியின் றடரியில ப்ல சுவாரசியமான 
நி்கழ்ச்சி்கள குறிக்்கப்பட்டிருநதன.

‘்காமாட்சிக்கு ்கலயாணம் ஆகி இரண்டு 
வருசம் ஆகியும் முழு்காமல இருக்்கா. 
மூக்கும் முழியுமா ்லட்சணமாத்தான் இருக்்கா. 
ஆனா அவளுக்கு சரியா்க விறளையாடத் 
சதரியல்ல. குழநறதங்க சசாப்பு சவச்சுண்டு 
விளையாடை  ம ாதிரி  இருக்்கா  வப ா்ல . 
நான்தான் சசாலலிக்ச்காடுத்வதன் எப்படி 
விளையாடணமின்னு.’

இது நாங்க குடியிருநத ஒரு வளைவி்ல 
பக்்கத்து வீட்டுப் சபண் பற்றியது.

‘வவட்றடக்்காரன் சினிமா பாரத்வதன். 
சாவித்திரி எனக்கும் அநத மாதிரி நடிக்்கத் 
சதரியுமுன்னு ்காட்டிட்டா’

சாவித்திரி எம்ஜியாருடன் சநருக்்கமா்க 
நடித்தது பற்றி இநத விமரசனம்.

‘வீட்டி்ல அரிசி சுத்தமா ்காலியாப் 
வபாயிடுச்சு. இன்னக்கு சாயநதரத்துக்குளளை 

அரிசி வநதுரணும். இல்லாட்டி இநத ஏசு 
சிற்லறய தூக்கிப் வபாட்டுருவவன்.’

அநத வீட்டிற்கு நாங்கள குடிவரும் வபாவத 
சுவரில பதித்த ஸ்டாண்ட் ஒன்றில ஏசுநாதர 
சிற்ல இருநதது. மி்கவும் ஆச்சாரமான 
பாட்டி அநத சிற்லறய ஏன் தூக்கி எறியாமல 
றவத்திருநதார என்று சதரியவிலற்ல.  

‘பாண்டி தனிக்குடித்தனம் வபா்கணும்கிைான்.
நண்டும் சிண்டுமா இருக்கிை இநதக் குழநறத்களை 
றவக்சுகிட்டு நான் எங்க வபாவவன்?’

என் சபரியப்பா பாண்டியின் வருமானத்தில 
தான் குடும்பம் ஓடிக் ச்காண்டிருநதது. எங்க 
அப்பா ஒரு நிப்புக் ்கம்சபனியி்ல வவ்ல 
சசஞ்சுக்கிட்டிருநதார. அதி்ல வர வருமானம் 
சசாற்பம். சபரியம்மா தனிக்குடித்தனம் 
வபா்கணுமின்னு சசான்னதும் பாட்டிக்கு 
சநஞ்சுவலி வநது விட்டது. அப்ப எழுதியதா்க 
இருக்்க்லாம். அப்புைம் நாஙச்கல்லாம் படிச்சு 
முடிக்கிைவறர கூட்டுக் குடும்பமா்கவவ ஓடியது.

‘வநத்து பாண்டி இருமுடி ்கட்டி மற்லக்கு 
புைப்பட்டான். இன்னும் இரண்டு வருசம் 
வபாயிட்டா பதிசனட்டு தடறவ ஆயிடும். 
்கண்ணு வச்சு மாதிரி வநத்து வதங்காயி்ல 
ச நய்  நி ைய வவயில்ல .  அவன்  ்கண் 
்க்லஙகிடிச்சு. குளைத்துப்புறழ ஐயன்பாட்றடப் 
பாடினப்பைம்தான் நிைஞ்சுது.’

சபரியப்பா மாற்ல வபாட்டுட்டா அநத மாதம் 
முழுவதும் எங்க வீடு திருவிழாக்வ்கா்லம்தான்.
ச னி க் கி ழ ற ம  ப ா ன ்க த் தி ற் ்க ா ்க வ வ 
்க ாத்திருப்வப ாம் .  ப ரண்வமலிநதிருநது 
பதிசனட்டுப்படிறய இைக்கி அதற்கு ெரிற்கப் 
வபப்பர ஒட்டி ஐயப்பன் படத்றத வமவ்ல றவத்து 
இரண்டு பக்்கமும் ்கற்பூரத்றத ஏற்றுவார. முதல 
நாவளை நிைய பூ வநதிரும். ராத்திரி ்கண்முழிச்சு 
அறத ஆய்நது பிரித்து றவப்வபாம். வருசம் 
முழுவதும் பணப்பற்ைாக்குறை இருநதாலும் 
அநத மாதம் பணம் தாரளைமா்க புழஙகும்.
சபரியப்பாவின் ஐயப்பன் வ்காயில வபாை 
குரூப்பு சின்னதா சதாடஙகி ்கறடசி வருசம் 
ஒரு பஸ் புடிச்சுப்வபாகிை அளைவுக்கு சபரிய 
கூட்டமாயிடுச்சு.

‘தம்பி வ்காவிநதனுக்கு இநத வருசம் 
்கலயாணத்த முடிச்சுடணும்டா. அவன் 
எஙச்கங்கவயா வபாைானாவம?’

வீட்டி்ல ஒக்்காநதிருக்கிை பாட்டிக்கு என் 
சித்தப்பா எங்க வபாைாரன்னு சதரிஞ்சிருக்கு.
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றவகுண்ட ஏ்காதசிக்கு அடுத்த நாள 
சநலலிக்்காய் பச்சிடியும் அ்கத்திக்கீறர 
துவட்டலும் தவைாமல சசய்வாள. வீட்டில 
எவவளைவு ்கஷடம் இருநதாலும் பிளளையார 
சது ர த்தியும்  கிருஷண செயநதியும் 
ப்ல்காரங்களுடன் ச்காண்டாடுவவாம் . 
இதுதவிர பிளறளையார எறும்பு வநதால 
நீ ரச்காழுக்்கட்றடயும் வதள வநதால 
வ்காமதிஅம்மனுக்்கா்க மஞ்சள சபாங்கலும் 
வட்கமும் சபாரிப்பாள .  ச்லௌகீ்கமும் 
றவதீ்கமுமா்க பாட்டியின் வாழ்வு இருநதது.

்கறடசி றடரி படிக்கும் வறர எனக்கு 
சதரிநத பாட்டி இதுதான். ஆனால கிறளைமாக்ஸ் 
அதிரச்சியா்க இருநதது. பாட்டியின் வரி்கள 
இது.  

‘எனக்கு ஒண்ணுவம புரியல்ல.பத்து 
வயசுதான் எனக்கு. ்கழுத்தி்ல சபரிய மாற்லயப் 
வபாட்டு யார கூடவவா அனுப்பிச்சா. எனக்கு 
்கலயாணமாம்.அப்புைம் ச்காஞ்ச நாள 
்கழிச்சு அவன் சசத்துப் வபாயிட்டான்னு 
எல்லாத்றதயும் ்கழட்ட சசான்னா. நான் எங்க 
அப்பாறவக் ்கட்டிட்டு அழுவதன். அவர எங்க 
வீட்டிற்கு திரும்ப கூட்டிட்டு வநது விட்டார. 
எங்க அப்பா ச்காஞ்சம் வித்தியாசமானவர. 
அநதக் ்கா்லத்து வழக்்கப்படி தற்லறய 
சமாட்றடயடித்து சவளறளை சீற்ல உடுத்தி 
ஒரு மூற்லயில உட்்காரச் சசால்லவிலற்ல. 
றதயல, வ்காயில, ்கச்வசரி, சினிமா என 
எஙகுவவண்டுமானாலும் வபா்க சுதநதிரம் 
ச்காடுத்திருநதார .  அவவராட நண்பர 
்கலயாணம்னு ஒருவர அடிக்்கடி வீட்டிற்கு 
வருவார. இருவரும் உ்ல்கவிசயங்கள, ஊர 
விசயங்கள எல்லாம் வபசுவார்கள. எனக்கு 
அப்பா ச்காடுக்கும் சுதநதிரம் அவருக்குப் 
பிடிக்்காது. ொறட மாறடயா்க ்கண்டிப்பார. 
ச்காஞ்சநாள ்கழித்து அவர அப்பா இல்லாத 
வபாதும் வரஆரம்பித்தார.

‘நீ வபாடை ்காப்பி மாதிரி யாராலும் வபாட 
முடியாது. அதுக்்கா்கவவ வரணும் வபா்லஇருக்கு’ 
என்பார. ்காப்பி டம்பளைறர வாஙகும் வபாது 
ற்கறயத் சதாட்டு வாஙகுவார.

இதி்ல வவடிக்ற்க என்னன்னா அவவராட 
றபயனும் நான் றடப் அடிக்கிை இன்ஸ்டிடுட்்ல 
தான் படிக்கிைான். அவன் எஙகூட சிரிச்சு 
சிரிச்சுப் வபசுவான். என்ன விட இரண்டு மூணு 
வயசு சபரியவனா இருப்பான். அவனப்பாக்கும் 
வபாசதல்லாம் ஏவதா ெுரம் வரை மாதிரி 
இருக்கும். தற்லசயல்லாம் நறரச்சுப் வபாய் 

இருக்கிை அவன் அப்பா என்னடான்னா என் 
ற்கறய சதாட்டு சதாட்டுப் வபசுைார. சரி இத 
நம்ம அப்பா ்காதில வபாட்டு வச்சுர்லாமுன்னு 
நிறனச்வசன். ்கலயாணம் மாமாறவப் பற்றியும் 
அவருடய றபயறன நான் விரும்புவது பற்றியும் 
றதரியமா்க சசான்வனன். ஒரு நாள அவர 
வநதிருநத வபாது அப்பா வபச்றச ஆரம்பித்தார.

‘உன் றபயனுக்கு ்கலயாணத்திற்கு 
பாரக்கிைாயாவம?’

‘ஆமாம். அவனுக்கும் வயசாகிகிட்வட 
வபாகுதில்ல’

‘நான் ஒண்ணு சசாலவைன். வயாசிச்சுப் 
பாரு. என் சபாண்ணுக்கு 15 வயசுதான் ஆகுது.
நல்லா சறமப்பா. வீட்றட எப்படி சவச்சிருக்்கா 
பாரத்தியா?’

‘நீ என்ன சசாலை?’

‘ உன் றபயனுக்கு நல்ல வெ ாடிப் 
சபாருத்தமா இருப்பா. அவ றதயல கிளைாசுக்கு 
வபாகும்வபாதுஉன் றயனும் அவளை விரும்பைதா 
சசாலைானாம்.’

‘நீ அவறளை அங்க அங்க அனுப்பும்வபாவத 
சசான்வனன். இசதல்லாம் தப்புன்னு. இப்ப 
ஆட்டக் ்கடிச்சு மாட்றடக் ்கடிச்சு ்கறடசியி்ல 
என் மடியி்ல ற்கறவக்கிையா?’

‘நமக்கு 60 வயசுக்கு வமவ்லவய ஆகுது. 
நமக்வ்க இன்னும் சப்லம் விடல்ல. அவ 
வாழ வவண்டிய சபாண்ணு. உனக்கு இஷடம் 
இருநதா சசாலலு. இலற்லன்னா அவளுக்கு 
ஒரு வாழ்வு அறமச்சுக் ச்காடுக்்க என்னால 
முடியும்.’

‘இவதா பாரு. இநதப் வபச்ச இத்வதாட விட்டிரு. 
நம்மவளைாட நட்புக்்கா்க இத நான் மைநதிடவைன். 
இ ல ற்ல ன் ன ா  ஊ ர மு ழு க் ்க ச ச ா ல லி 
நாைடிச்சிருவவன்.’

‘நானும் உன் ஃப்ரிண்ட்ஷிப்புக்்கா்கத்தான் 
உன் பிவேவியர சவளியி்ல சசால்ல்ல.
மரியாறதயா சவளியி்லவபா.’

ப ாட்டியின் றடரி அவதாடு நின்று 
வபாய்விட்டது. பின்னா ்நிழ்லாடியது. அம்மாதான் 
நின்று ச்காண்டிருநதார. அம்மாறவக்வ்கட்வடன்.

‘அப்படின்னா நம்ம தாத்தா….”

‘ஆமாம். அநத ்கலயாணத்தின் ம்கன் 
தான் நம்ம தாத்தா. பாட்டியின் இரண்டாவது  
்கணவர.’                                 
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மெலிந்த குச்சியின்
உடல் முழுவதும்
நறுெணத் திரவியங்கள்...
அது அவளா்கத்்தான்
இருக்கககூடும்...
சற்றே ்தடிெனான 
திரியய சூழந்த
மெழுகுப்பூச்சு்கள்...
இது நானா்க்வ
இருக்கககூடும்...
அவள் ெணம் வீச்வ 
்தன்யனத்்தான் இழககிறோள்...
நான் ஒளி வீச்வ
என்யன நான் துறேககி்றேன்...
அவள் ஆலயங்களுக்கா்க்வ
வாழகிறோ்ளா என்ன்வா?!
நான் ்்தவாலயங்களுக்கா்க்வ
வாழகி்றே்னா என்ன்வா?!
உன் வாசயனயில் 
என் வசந்த ்கால நியாப்கங்கள்..
என் ஒளியில்
உன் ்கார் ்கால நியனவயல்கள்...
துர்நாறறேத்ய்த 
விரடட அவள் ்பாதும்...
புறே இருயள
அ்கறறே நான் ்பாதும்...
அது சரி...
உயனயும் எயனயும்
பறறே யவக்காெல் யவத்திருந்தால்
நீயும் நானும் 
வாழநம்தாரு பயனுமில்யல்ய!
பறறே யவயுங்கள்...
பறறி யவயுங்கள்...
இந்த ஊதுபத்தியயயும் 
மெழுகுவர்த்தியயயும்...
்காத்திருககி்றோம்..
தீககுச்சி்க்ள உங்களால்
நாங்கள் வீழநதிட அல்ல..
எல்்லாருககுள்ளும் வாழநதிட!

ெதில் ்ெல் பூயனயா்க
்கவனொய் நடககி்றேன்..
திகம்கடடும் பய்ெ..
இருப்பினும் சு்க்ெ...
எங்்கா மசய்யும் உணவின்
வாசயன எம்முள்ளம் ம்தாடடு
அயலபாய்நதிட்வ
அ்கெகிழவாய் 
்கம்பீரொய் அயலகி்றேன்...
ஒறயறேக்்காப்யபயில்
பாயல யவத்து 
எயன பிடிக்க்வா அடிக்க்வா
ம்கால்ல்வா ்காத்திருககும்
ெனங்க்ளாடு
சுணடக்காய்ச்சிய பா்லா
எயன சுணடி இழுககிறேது...
ெனம் ்ெல் ெனி்தனா்க
ெலர்நது நடககி்றேன்..
திகம்கடடும் திகி்ல...
இருப்பினும் இனிப்்ப...
எங்்கா எயன ்கடககும்
அவளின் வாசயனயில்
எம்ெனம் மசன்றிட்வ
அவளின் அனுெதியில்
ஒறயறேக்கால் ம்காக்காய்
அவயள ்கம்பீரொய்
ெணககி்றேன்...
ஊரார்்கள் சுறறேங்கள்
உறேவின் முயறே்கள்
சாதியம் ்பசிப்்பசி
எம்மிருவயரப் பிரிக்க 
ஆயிரம் வயல்க்ளாடு
எம் இரத்்த உறேவு்களால்
இணக்கொய் இழுத்திடத் திடடம்...
அங்்க ்வணடுொனால்
ெதில் ்ெல் பூயன 
ொடடிக ம்காள்ளும்..
இங்்க ெனம் ்ெல் ெனி்தர்்களாய்
நல்ல்கம் ம்காணட நாங்கள்
அ்கப்பட ெடடு்ெ ொட்டாம்!

நா
ங
்களு

ம் 
வ
ாழ்
ந்தி
ட.
..

மன
ம் ்

மல்
 பூ
ன
ன

நெருப்பு விழிகள் ம.சக்திவேலொயுதம்
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என்று நிறனத்துக் ச்காண்டார.  

சசாநத ஊருக்குப் வபாவது அவருக்கு 
மி்கவும் சநவதாஷமா்க இருநதது. இத்தறன 
வருடங்களைா்க வராத ஆறச அது. ்கடநதவாரம் 
சாற்லயில பாரத்த சசாநதக்்காரன் ஒருவன்தான் 
ஊருக்கு பஸ் வபாகிை விஷயத்றதச் சசான்னான். 
பஞ்சாயத்து வதரதல அவவளைவு தூரம் ஆகி 
விட்டது அவருக்கு ஆச்சரயமா்க இருநதது. 
அதுவும் இரண்டு உைவுக்்காரப் சபண்்கள 
வபாட்டியிடுகிைார்கள. பிரசிசடண்ட் ஆவதால 
என்ன ்லாபம் என்று அவர அப்பாவியா்கக் 
வ்கட்டார. துட்டுதான் என்ைான் உைவுக்்காரன். 
அவர வயதுக்கு அவன் மி்கச் சின்ன றபயன். 
அவனுக்கு உ்ல்கம் எவவளைவு சதரிநதிருக்கிைது. 

இனி ஊரிலிருக்்க வாய்ப்வப இலற்ல 
என்ைான பிைகுதான் அவர சசன்றனக்கு 
வநதார. அவருக்கு குழநறத்கள இலற்ல. 
மறனவி சசத்துப் வபானாள. அவர இருநத 
வீட்றட மறனவியின் தம்பி விற்்கப் வபாவதா்க 
ஒருநாள சசான்னான். ஊரில அவர எல்லார 
வீட்டுக்கும் வவற்ல சசய்வார. ்கலயாணம், சாவு 
வீடு, வ்காவில ச்காறட, சடஙகு, சீமநதம் எல்லா 
வவற்ல்களும் அத்துப்படி. ற்க சுத்தம், சச்லறவ 
வபப்பரில எழுதிக் ச்காடுத்தால சரி பாரக்்க 
அவசியவம இருக்்காது. என்னதான் அடித்துப் 
பிடித்து சுருக்கி சச்லவு சசய்து ்கணக்ற்கக் 
ச்காடுத்தாலும் ்கறடசியில அவருக்கு பணம் 
ச்காடுக்்கத்தான் வயாசிப்பார்கள. எங்க 
வபாயிடப் வபாகுது அப்பப்ப சச்லவுக்கு 
வாஙகிக்்கங்க என்பார்கள. அவர மு்கம் 
மாை மாட்டார. ்காய்்கறி, மிச்ச வசாறு என்று 
எதாவது ஒரு வழியில அவர பாடு ்கழிநது 
விடும். தங்க வீடு இல்லாமல வபானதுதான் 
அவருக்கு அவமானமாகி விட்டது. தன் வீட்டுப் 
சபாருட்்கறளை அஙகும் இஙகுமா்கப் வபாட்டு 
வ்காவில வாசலில தூஙகினார.அது ஒரு 
மறழக்்கா்லம் வறர சதாடரநதது. ஊரில எநத 
நல்லதும் நடக்்க விலற்ல.ச்காஞ்ச ்கா்லத்தில 
சசத்துப் வபாவது மாதிரி எநத இழுத்துக் 
ச்காண்டு கிடப்பவர்களும் யாருமிலற்ல. 
என்ன சசய்வது என்று வயாசித்த ஒரு நாளில 

கெ�நொத் நடரொென்

கச ல ற்ல ய ா  அ ந த  ப ஸ் றச 
ஆச்சரயமா்கப் பாரத்தார. சமல்ல 
விர்லால சதாட்டார. படிவயறி உளவளை 

சசன்று பாரத்தார. எல்லா சீட்்களும் ்காலியா்க 
இருநதது. ஒவசவாரு சீட்டிலும் சவளறளை உறை 
வபாட்டிருநதார்கள. இஙகு உட்்காரவா அஙகு 
உட்்காரவா என்று வயாசித்துக் ச்காண்டிருநத 
வபாது, யாருங்க? என்று குரல வ்கட்டது 
சவளறளை சட்றடயும் வபண்டும் வபாட்ட 
ஒருவன் நின்றிருநதான். சதங்காசிக்குப் பக்்கம் 
வபாை பஸ்தான இது பஞ்சாயத்து வதரதலுக்கு, 
வபாட்டிக்கு நிக்்கது நம்ம சித்தி சபாண்ணு 
முத்து ்லச்சுமி வபத்தி வசநதிதான். அவளை 
பாத்து… என்று இன்னும் ப்ல விஷயங்கறளைப் 
வபச ஆரவமா்க இருநதவபாது, இறட மறித்த 
சவளறளைச் சட்றடக்்காரன் ‘‘பஸ் கிளைம்ப 
வநரம் இருக்வ்க சீக்கிரமா வநதிருக்கீங்க” 
என்று வ்கட்டான். ச்காஞ்சம் அதட்ட்லா்கக் 
வ்கட்டது மாதிரி இருநதது அவருக்கு. ச்காஞ்சம் 
வ்காபம் கூட வநதது. இன்னும் ச்காஞ்ச வநரம் 
ஆனால ஊரக்்காரர்கள வநது விடுவார்கள. 
வநததும் றவத்துக்ச்காளளை்லாம் என்று தன்றன 
சமாதானப் படுத்திக் ச்காண்டு, ‘‘தூரமா இருநது 
வவரன். மாடம் பாக்்கம். மழவவை வர மாதிரி 
இருநதுச்சா அதான் சீக்கிரம் வநதுட்வடன்.
உளளை உக்்கார்லாமா இல்ல எல்லாரும் 
வரவறரக்கும் சவளி்ல நிக்்கட்டுமா? டீ 
சாப்பிடுதியளைா? தம்பி வபரு என்ன, என் வபரு 
சசலற்லயா. டீக்்கறட சசலற்லயான்னா 
எல்லாருக்கும் ஊர்ல சதரியும், சமட்ராசுக்கு 
வநது சராம்ப வருஷம் ஆச்சு. எ்லக் ஷனுக்கு 
ஊர ஆளுங்களை கூட்டிட்டுப் வபா்க பஸ் 
ச்களைம்புது, ஓட்டு வபாட்டுட்டு குத்தா்லத்்ல 
வபாய் குளிச்சுட்டு, திரும்லக் வ்காயில்ல சாமி 
கும்பிட்டுட்டு ச்காண்டு வநது விடுைாங்கன்னு 
யாவரா சசான்னாங்க. சரி ஊருக்கும் வபாயி 
வருஷமாச்சுன்னு கிளைம்பிட்வடன்”

என்று சதாடரச்சியா்கப் வபசியவறரக் ்கண்டு 
ச்காளளைாமல சவளற்லச் சட்றடக்்காரன் 
வபாறன எடுத்துப் பாரத்துக் ச்காண்டிருநதான்.
அவருக்கு வ்காபம் இன்னும் உரசரன்று ஏறியது. 
இநத சமட்ராஸ்்காரனுவவளை தன்றமயி்லாதவங்க 

சிறுகதை
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யாரிடமும் சசாலலிக் ச்காளளைாமல ரயிலில  
கிளைம்பி விட்டார. மதுறரக்கு என்று டிக்ச்கட் 
எடுத்து மதுறர வநததும் பதட்டமாகி சசன்றன 
வறர வநதார. சசன்றனக்கு வநத வபாது 
ச்காஞ்சம் திடமாகியிருநதார.    ெவுளிக்்கறட 
வவற்லக்குத்தான் ஆறசப் பட்டார. ச்காஞ்ச 
்கா்லம் ெவுளிக்்கறடயில வவற்ல பாரத்த 
அனுபவமும் அவர ்கணக்கில வசரநதிருநதது. 
ஒரு ்கறடவாசலில நீண்ட வநரம் நின்று 
வவற்ல வாஙகி விட்டார. அஙவ்கவய தஙகிக் 
ச்காளளை்லாம். ஒரு மாதம் ்கழித்து சமபளைம் 
என்ன என்பது முடிவு சசய்யப் படும் என்ைார்கள. 
சம்மதம் சசாலலி விட்டார. 

சசன்றனப் சபண்்கள ஊரப் சபண்்கள வபா்ல 
இலற்ல. எல்லாப் புடறவ்கறளையும் எடு,விரி 
என்று ்கற்லத்துப் வபாட்டார்கள. மற்ல வபா்ல 
குவித்த எல்லாவற்றையும்  பாரத்து ஒன்றும் 
வவண்டாம் என்று கிளைம்பிப்வபான ்கல மனசுக் 
்காரி்களைால அவர வவறு வவற்ல வதடினார.
ெவுளிக் ்கறடக்கு வ்கணில டீ ச்காடுத்தவன் 

சதாழிற்ல சசாலலிக் ச்காடுத்தான். சச்லவு 
்கருதி வ்காடம்பாக்்கத்திலிருநது தூரமா்க 
மாம்பாக்்கம் பக்்கம் வநது விட்டார. ஒரு சின்ன 
அறை. மூற்லயில பம்ப் ஸ்டவ. நான்ற்கநது 
பாத்திரங்கள. ஒரு பறழய றசக்கிள. ்காற்லயில 
டீ நிறைநத வ்கறண எடுத்துக் ச்காண்டு கூட்டம் 
நிற்கும் இடத்திற்குப் வபாவார. விற்ை பின் தன் 
அறைக்குத் திரும்புவார. மதியம் சாப்பிட எதாவது 
சசய்து றவத்து விட்டுத்தான் வபாயிருப்பார. 
உண்டு உைஙகி மாற்ல மறு பயணம். நன்ைா்க 
விற்ைால முன்னூறு வறர ்லாபம் பாரக்்க்லாம். 
சி்லநாள நடக்கும் மறழ, வபாராட்டம், ச்கட்ட 
வநரம் என்று சி்ல நாள ்கழியும். பாக்கி றவத்து 
நாமம் சாத்திவிட்டுப் வபானவர்களும் உண்டு. 
ற்கயில ச்காஞ்சம்பணம் வசரத்து சின்ன ்கறட 
வபாட்டு ஆறளை றவத்து சதாழில நடத்த 
ஆறசயும் உண்டு. சம்பாதிக்்க வவண்டும். வீடு 
வாங்க வவண்டும். ஊரில சசாநத வீட்டில 
சசத்துப் வபா்க வவண்டும்.

ஆனால ற்கயிலச்காஞ்சம் பணம் புரண்டால 
உடம்புக்கு எதாவது வநது விடும். வவற்ல 
நடக்்காமல வபாய் விடும். ஒரு முறை நாய் 
்கடித்து விட்டது. இன்சனாரு முறை பஸ்  
இடித்து விட்டது. கீவழ விழுநது கூட்டம் 
கூடியதில றசக்கிள ்காணாமல வபாய், ்காயம் 
சரியாகி எழவும் ஒரு மாதமாகிவிட்டது. உடல 
ந்லம் வதறி எழுநது வரும் வபாது ஆயிரம் ரூபாய் 
சசல்லாது என்று விட்டார்கள. அவரிடம் நிறைய 

ஜனவரி - ஜூன் 2020 9



ஆயிரங்கள இருநதன. வசாதறனக்்கா்லம் 
வாழ்வின் ்கறடசிவறர விடாது என்று நிறனத்துக் 
ச்காண்டார. வட்டிக்கு ்கடன் வாஙகி மீண்டும் 
சதாழில. சம்பாத்தியத்தில வட்டி ஒரு பகுதிறய 
சாப்பிட்டு விடுகிைது. ச்காஞ்சம் துவண்டிருநத 
வபாதுதான் ஊரக்்காரறனப் பாரத்தார. றபசா 
சச்லவில்லாமல ஊர. குற்ைா்லக் குளியல.
முரு்க தரிசனம், ற்கயில ஐநூறு ரூபாய் 
வவறு தருகிைார்களைாம். அவர தயாராகி 
விட்டார, அதி்காற்லயிவ்லவய ஊரிலிருக்கும் 
்கனவு அவருக்கு வநது விட்டது. அப்படியும் 
இப்படியுமா்க சபாழுறதக் ்கழித்து மதியம் 
வறர வநது விட்டார. ஊருக்குப் வபாகும் 
பஸ் எஙகிருநது கிளைம்புகிைது. எத்தறன 
மணிக்கு கிளைம்புகிைது என்சைல்லாம் வ்கட்டு 
றவத்திருநதார. அவவப்வபாது அதறன ஞாப்கப் 
படுத்தியும் ச்காண்டார. மாம்பாக்்கத்தில இருநது 
வடபழனி சசலலும் டவுண்  பஸ் வர தாமதமாகும் 
என்று நிறனத்த வபாது பஸ் உடவனவய வநது 
விட்டது. வவ்கமா்க வ்காயம்வபட்டுக்கு வநதும் 
விட்டார. உரிறமயா்க அஙகிருநதவர்களிடம் 
வ்கட்ட வபாது பஸ்றசக் ்காட்டினார்கள.
சவண்ணிைத்தில அது நின்றிருநதது.

ச்காஞ்சம் ச்காஞ்சமா்க ஊரக்்காரார்கள 
வசரத் துவஙகினார்கள. ஆண்்களும் சபண்்களும் 
்க்ல்க்லப்பும் நக்்கல றநயாண்டிப் வபச்சுமா்க 
இருநதது. பஸ்்ல யாரும் தண்ணியடிக்்க 
கூடாது என்ைான் சவளறளைச் சட்றடக் ்காரன். 
இரண்டு மூன்று வபர ச்காஞ்ச வநரத்தில 
வருவதா்க சவளிவய கிளைம்பினார்கள. சீக்கிரம் 
வநதிருங்கப்பா என்று அவர சசாலலி றவத்தார.
சி்லருக்கு அவறர நன்ைா்க அறடயாளைம் 
சதரிநதிருநதது. அறடயாளைம் சதரிநத சி்லரிடம் 
அவர ஞாப்கம் இருக்்கா? என்று உரிறமயா்கக் 
வ்கட்டு அறிமு்கமும் சசய்து ச்காண்டார.

ச்காஞ்சம் ச்காஞ்சமா்க கூட்டம் வசரநதது. 
ஒருவன் இரண்டு சபரிய றப்கறளைக் ச்காண்டு 
வநதான். எலவ்லாருக்கும் ராத்திரி சாப்பிட 
பிரியாணி என்ைார்கள. சின்னதா்க தண்ணீரப் 
பாட்டி்கள வநதன. வாட்ட சாட்டமா்க 
இருநத ஒருவன் ற்கயில ஒரு பட்டியற்ல 
றவத்துக் ச்காண்டு ஆட்்களிடம் சபயர 
வ்கட்டான். ஆறுமு்கம். அப்பா வபரு சிவராமன். 
வ்காமதிநாய்கம் அப்பா வபரு சசாக்்கலிங்கம். 
என்று சசால்லச் சசால்ல அவருக்கு புன்னற்க 
வநதது எல்லா அப்பா மார்களும் அவருக்கு 
சசாநதம். அதற்குள வண்டியில ஏசிறயப் 
வபாட்டு விட்டார்கள. விளைக்கு்கள பிர்காசமா்க 

எரிநதது. நறுமணம் பரவிற்று. சசலற்லயாவின் 
மனசு கிடநது குதித்தது.

நீங்க…

என்று யாவரா அறழத்த குரலுக்கு அவர 
நிமிரநது பாரத்தார. வபர சசலற்லயா. அப்பா 
வபரு? சசாக்்கநாதன். வ்கட்டவன் அஙகும் 
இஙகும் வபப்பறரப் புரட்டி எநத சதரு.? 
என்ைான். வநரு வீதி. வீட்டு நம்பரு?. 16 அவர 
சசால்லச் சசால்ல அறனவரும் அவறரவய 
பாரத்தார்கள. யாராவது தன்றன சதரியும் 
என்று சசாலவார்கள என்று எதிரபாரத்தார. ஒரு 
சத்தமுமிலற்ல.

‘‘உங்க வபரு ஓட்டு லிஸ்ட்்ல இலற்லவய?’

‘‘இருக்கும்யா”

‘‘இல்ல”

‘‘இலற்லயா? என்னங்க இது அநியாயமா 
இருக்கு’’

என்று அக்்கம் பக்்கம் பாரத்தார. 

அறனவரும் அவறரவய பாரத்தார்கள. 
குற்ைவாளிவபா்ல அவர பறதத்தார.

‘‘ஐயா நீங்க இைஙகுங்க.”

எைங்கவா?

அவர அதிரச்சிவயாடு வ்கட்டார

‘‘ஆமா. ஓட்டு இருக்்கைவங்களை மட்டும்தான் 
கூட்டிட்டு வரச் சசாலலியிருக்்காங்க.”

‘‘வபாயி பாத்துக்்க்லாம் தம்பி. ஓட்டுக்கு நிக்்கை 
சபாண்னு எனக்கு சராம்ப சசாநதம்தான்.

‘‘இல்லங்க முடியாது. இைஙகுங்க”

‘‘சநறைய எடம் ்காலியா இருக்வ்க தம்பி”

‘‘வயாவ இைஙகுய்யா”

சசலற்லயா மு்கம் வாடினார. அவருக்கு 
எலவ்லாருக்கும் முன் அவன் வபசியது ஒரு 
மாதிரியாகி விட்டது. அழுற்க வநதது. ்கண்ணில 
நீர திரண்டது. 

‘‘என்ன தம்பி யாவரா மாதிரி வபசிட்ட”

‘‘சசான்னா வ்களுங்க. தாம்பரத்்ல ச்காஞ்ச 
வபரு ஏறுவாங்க. சபருங்களைத்தூருக்கும் 
ச்காஞ்ச வபர வரச் சசாலலியிருக்வ்கன். இடம் 
்காணாது.”

அவறரப் பாரக்்காமல பஸ்சிற்குள ஏறும் 
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ஆட்்கறளைப் பாரத்துக் ச்காண்டு சசான்னான்

‘‘ஒரு ஓரமா. கீழ வவணும்ன்னா இருநதுக்கிட்டு 
வரட்டுமா?”

‘‘ச்காஞ்சப் வபர அங்கதான் உக்்காரச் 
சசால்லணும் வபா்லருக்கு.”

‘‘ஒரு ஆளுதான?”

‘‘ச்காஞ்சம் புரிஞ்சுக்்கங்க. உங்களுக்கு 
ஓட்டு இலற்லவய. எைஙகுங்க. பிரச்சிறன 
பண்ணாதீங்க”

அவர சமல்ல எழுநதார. யாராவது அவருக்கு 
ஆதரவா்க வபசுவார்கள என்று எதிரபாரத்தார. 
அறமதிவய நி்லவியது. அவரவர அவரவர 
வவற்லறயப் பாரத்துக்ச்காண்டிருநதார்கள.
வபசி சிரித்துக் ச்காண்டிருநதார்கள. ஒருத்தி 
முறுக்ற்க விநிவயாகித்துக் ச்காண்டிருநதாள. 
அவருக்கு இப்வபாது ்கண்ணீர வநதது. 
துண்டால மு்கத்றத துறடத்துக் ச்காண்டார.

மனிதனுக்குள்ளிருக்கும்
ஜீவகாருண்யத்த
வீடு ததாறும் சென்று
கணக்சகடுக்கிறது பூம் பூம் மாடு!

வள்்ளலாருக்கும்
வள்ளுவனுக்கும்
மறுபரிசீல்ை செய்ய
பட்டி்யல் த்யார்...

பூம் பூம் மாடு தான்
இபதபாது - 
எல்லாவற்றுக்கும்
த்ல்யாட்டுகிற
மனிதர்்க்ளப பார்தது
அெந்து நிற்கிறது...

உ்யர்ந்த கட்டிடஙகள்
ஆளு்யர்ந்த தகட்டுகள்
பததிரமாகப படுததிருக்கிறது
பரிசுதத இத்யஙகள்...

மார்கழிப பனியில்
பூம் பூம் மாட்டுக்காரனின்
நாதஸவர ஓ்ெயில்
கிராமஙகளில் -
பூெணிபபூக்கள் புல்லரிக்கும்...

சதயவீகக் க்்ள்யாய
வலம் வரும் மாடுகள்
விவொ்ய மக்களின்
விருபப முகவரிகள்...

காலம் -
சவப சீரிஸில்
நழுவிப தபாவதால்
பாதஙகளின் சுவடுகளும்
வரபபுகளின் உ்யரஙகளும்
சிசமணடுச் ொ்ல்யாய
உருமாறிக் கிடக்கின்றை...

பிள்்்ளகளுக்கு -
இ்யற்்கயும் -

உணவும் -
படம் வ்ரந்து
பாகம் குறிபபதாகும் சூழல்!

டிஜிட்டலில் த்ல்யாட்டும்
பூம் பூம் மனிதர்களுக்கு
நிஜமாகதவ இஙகு பார்க்கலாம்
வீட்டுக்கு முன்ைால் பூம் பூம் மாடு!

எலவ்லாறரயும் ஒரு பாரறவ பாரத்து விட்டு 
இைஙகினார. யாராவது தன்றன அறழக்்க 
மாட்டார்களைா ஆறசப்பட்டார. அப்படி எதுவும் 
நடக்்கவிலற்ல. இைஙகிக் ச்காண்டார. சற்று 
தூரம் நடநது திரும்பி பஸ்றசவய பாரத்தார. 
அதன் பின்னாலுளளை சி்கப்பு விளைக்கு எரிநத்து. 
ோரண் அடிக்்கப் பட்டது. அவசரமாய் ஒடி வநத 
ஒரு ஆணும் சபண்ணும் ஏறிக்ச்காண்டார்கள.
்கதவு சாத்தப் பட்டது. அவர சநஞ்சில 
அறடத்துவபா்ல சத்தம் வ்கட்டது. பின் பஸ் வதர 
வபா்ல சமல்ல ஆடி அறசநது அது கிளைம்பியது. 
வ்காபத்வதாடு பாரத்தார

‘‘சம்பாதிக்்கம்்ல சம்பாதிச்சுட்டு ஊருக்கு 
வரம்்ல.”

மனதிற்குள சசாலலிக் ச்காண்டு மாம்பாக்்கம் 
வபாகும் பஸ்றச வதடி நடநதார. அவவர 
ஆச்சரயத்தக்்க வற்கயில அவரது நறடயில 
வவ்கம் கூடியிருநதது.                     

பூம் பூம் மாடு! ரொசி அழ�ப்பன்
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வந்தெர்ந்தப் பறேயவயய
வயரநது முடிககி்றேன்
மவளியின் மவளியில்
கீச்... கீச்மசன சத்்தம்.

அச்சத்்தத்தில் நுடபொய் நுயழய்கயில்
ஆழொய்ப் புலப்படடது
வயரந்தது ்தாய்ப்பறேயவ.

குஞ்சு்களின் சத்்தத்ய்தக ்்கடடதும்
தூரிய்க குயழநது ென்றோடுகிறேது
என் வயளவு்களுககு வயளயுெது 
என்னிடம் மு்தல்முயறே வயரகிறேது
ஜீவ்காருணயொன விணணப்பம்.

நிபந்தயனயறறே அனுெதியில்  
அதுவாய் வயரந்ததில்
மவளியின் மவளியில் ்்கடட

குஞ்சு்களின் சத்்தம் 
ம்தளிவின் ம்தளிவில் ம்தரிந்தது 
உள் நுயழநது ்நாககிய ஓவியம் 
்கணமுன் கிடந்தது ்காடசியாய். 

்தாய்ப் பறேயவயின் அலகிலிருந்தது 
்்தயவக்்கறறே இயர.

-	துமர.	நந்தகுமார்.

்பரழ்்க!...
எப்படிக ்கலந்தாய்
என் உயி்ராடு?...

்்தன் ்்தாடடம்
்தழுவி வரும்
ம்தன்றே்லாடு
நயட பழகும்
மென்சு்கந்த
ெலர்்களின்
வாசெய்த
வசொககி
வந்தா்யா?

அநதிப் மபாழுது
வநது நிற்க
மபான் ெஞ்சள்

சுெநது நாளும்
்கணணுககுள்
வநதிறேஙகும்
ஒளி்யாடு
்பாடடுக ம்காணட
ஒப்பந்த்ொ?

வானவில்யல
ம்காடியாககி
நாணமில்லா
இரமவான்றில்
நடசத்திரங்களின்
அணிவகுப்பில்
நிலவ்தனில்
ஏறி வநது
்க்தவில்லா்த
்கனவின் வழிய்தயன

்கள்ளத்்தனொய்
ய்கம்காணடா்யா?

ென்னித்திடு
விழியழ்்க!...
எப்படிமயனினும்
என் உயிரில்
்கலநது விடட
உன் உருயவ
பூமிக்காறறே்தனில்
என் சுவாசம்
மி்தககும் வயர
விடடு விடு்தல்
ஒரு இயலா நியல!

-	பாப்பாக்குடி	
இரா.ஜசலேமணி

நுனிதூரிகை...
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பழகியவறயறே
பழகியயிடத்தி்ல்யவிடடு
பழ்கா்தவறயறே 
பழகிகம்காள்ளச்
மசால்லித்்தருகிறேது
இடொறறேம்.

வீடயடக்கடடிப்பார்... !
என்பதின் பாதியளவு மபாதி
வீடயட ொறறிப்பார்....!
என்றோல் மிய்கயியல
என்கி்றேன்..
்தன்யனத்்தா்ன
ஆ்ொதித்து
ஆடடிகம்காள்கிறேது
என் ்தயல.

அன்மறோருநாள்
்வணடிய்தாகி
பின்னர்
்வணடா்தயவயாகி
இன்று
்வணட்வ ்வணடாமென்றோகி
வீசப்படும் ்பாது
எல்லாமொரு நாள்
குப்யப்தான்
என்று புரியயவப்ப்தறகுள்
படா்தபாடு படடுவிடுகின்றேன
வாஙகி வாஙகிச் ்சர்த்்த வய்கவய்கயானச்
சாொன்்கள்.

"அயனத்தும் வாடய்க ்தான்" என்று
்தனககுள் மெதுவா்கச்
மசால்லிப்பார்க்கத்துடிககிறேது
எய்த்யா
புரிநதும்காணடுவிடட
ெனது.

இன்னுமொரு
புதுவிலாசம்
கியடத்்த 
்தற்கால ெகிழச்சியில்
எனது
அயடயாளங்கள்
சிரிககின்றேன...
சி்தறிய
சில்லயர்கள் ்பா்ல....!

மவகு்நரொ்கக
ய்கநீடடிக
கூப்பிடடுக
ம்காண்டயிருககின்றேது
சாய்வு நாற்காலி.....
அவவசதியயத் ்்தடுகிறேம்தன்
அசதி
என்பய்த எப்படி்யா
ம்தரிநதும்காணடு.!

-	எஸ்.வீ.ராென்....
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்கற்க ்கசடறேக ்கறபயவ ்கறறேபின்
நிற்க அ்தறகுத் ்த்க

இது வளளுவனின் குைளில அறனவரின் 
வ ா ழ் வவ ா டு ம்  ச த ா ட ர பு ற ட ய  ஒ ரு 
குைளைாகும். நம்முறடய வாழ்க்ற்க பலவவறு 
புைத்தூண்டல்களைாலும் தீரமானிக்்கப்படுகிைது. 
உண்றமயில நாம் ்கற்ை ்கலவியும் அனுபவமும் 
நம்முறடய வளைரச்சிறய இன்னும் சநட்டித் 
தளளுகிைது என்பது யாராலும் மறுக்்கமுடியாத 
வாதமும் ஆகும். இநத உ்ல்கம் சதாடஙகிய 
்கா்லம் முதல இன்று வறர சதாடரச்சியா்க 
நன்றமயும் தீறமயும் ்க்லநவத பயணிக்கின்ைன 
என்ைால அது மிற்கயா்காது. நம்முறடய 
வளைரச்சி எல்லாம் நன்றமறய மட்டுவம 
்கருத்தில ச்காளளை வவண்டும். இன்னமும் 
நம்முறடய எண்ணத்தில  எதிரமறையான 
விஷயங்கள எல்லாம் எளிதா்க பதிநதுவிடுகிைது. 
வநரமறை்கள அத்தறன எளிதா்க பதிவதும் 
இலற்ல.

பூக்கள் ெலர்வது யாருககும் ம்தரிவதில்யல
மவடிகுணடு்கள் சத்்த்ெ எல்்லாருககும் 
்்கடகும்

எஙவ்கா எப்வபாவதா படித்த வரி்கள. இதுவவ 
நறடமுறையில உண்றமயும் கூட. ஒவசவாரு 
நாளும் நாம் எதிரச்காளளும் அனுபவங்கள 
எல்லாம் நமக்கும் நம்றமத் சதாடரபவர்களுக்கும் 
வழி்காட்டுவதா்க அறமகிைது. உண்றமயில 
நம்முள இருக்கும் நல்ல மனவம நம்றம 
சிைநத முறையில வழிநடத்தும். ஆக்்கம் 
எப்வபாதும் அறமதியா்கவவ நி்கழும். அது 
ம்லரவறதப்வபா்ல அத்தறன எளிதா்க 
யாருக்கும் சதரியாது. நிச்சயமா்க நம்முறடய 
எதிரமறை எண்ணங்களைால ஏற்படும் அதிரறவ 
அறனவராலும் உணரநது ச்காளளை முடியும். 
அறனவருக்கும். அநத பாதிப்பு வ்கட்கும். 

சமீபத்தில சசன்றன மவுலிவாக்்கத்தில 
இடிக்்கப்பட்ட அநத அடுக்கு மாடிக் ்கட்டடம். 
3 விநாடி்களில தறரமட்டமாகியது. அவத 
்கட்டடம் இரவுப்க்லா்க வவற்ல பாரத்தாலும் 

3 மாதங்கள பிடிக்கும். நம்முறடய தமிழ் 
மரபில சபண்ணிற்குரிய நான்கு குணங்களைா்க 
கூறுவனவற்றில நான்்காவதா்க கூைப்படுவது 
பயிரப்பு என்பதாகும். நான்கும் அடிறமத்தனத்தின் 
எச்சவம என்று சபண்ணியவாதி்கள சண்றடக்கு 
வநதுவிடாதீர்கள. நான் அறத நியாயப்படுத்த 
வரவிலற்ல. உண்றமயில பயிரப்பு என்ைால 
பயிறர வளைரக்கும் முறை்கள வபா்லவவ 
சபண்ணின் வளைரப்பிற்கும் சி்ல முறை்கள 
இருப்பதா்க சசாலவார்கள. உண்றமயில 
உங்கள மனதிவ்ல இப்வபாது வறர பதிநது 
இருப்பது இதுவறர உங்கள மனதில பதிநத 
எண்ணங்களின் சதாகுப்வப என்ைால அது 
மிற்கயா்காது

அரிச்சநதிரா நாட்கம் பாரத்த நாளமுதல 
ம்காத்மா ்காநதி வாய்றமக்கு மாறியதும், 
சஷலலியின் ்கவிறத்களைால ்கவரப்பட்டபின் 
தன்றன சஷலலிதாசன் என்று பாரதி 
தன்றன அறிவித்துக் ச்காண்டதும் இஙவ்க 
உருவாக்்கம் சபற்ை நடப்பு உண்றம்கவளை 
ஆகும். எறதப்பாரத்து ்கற்றுக் ச்காளகிறீர்கள 
என்பறதப் சபாறுத்வத நம்முறடய தரம் 
உயரும்

சில நல்ல ெனி்தர்்கள்
நம்யெயும் மீறி
நம்முள் ஊடுருவி விடுகிறோர்்கள்

-	ச்தா	பாரதி

ஒவசவாரு முறையும் நாம் படித்த நூல்கள, 
பாரத்த திறரப்படங்கள, வ்களவிப்பட்ட 
சசய்தி்கள ஏதாவது ஒரு வற்கயிவ்ல நம்முறடய 
மனதிவ்ல ஆழமா்கப் பதிநதுவிடுகின்ைன. 
அறவ நம்றமயும் அறியாமல நம்முறடய 
சசயல்களிலும் ஊடுருவி விடுகின்ைன. 
நிச்சயமா்க அது நல்லவற்கயில பாதித்தால 
இநத சமூ்கம் மி்கச் சிைநத மனிதர்கறளைச் 
சநதிக்கும். இலற்லசயனில நமக்குள பிைக்கும் 
தீய எண்ணங்கள நம்றம மட்டுமின்றி நம்றமச் 
சூழ்நத அறனவறரயும் பாதித்துவிடும்.

“அசதல்லாம் எனக்கு சதரியாது தம்பி. 

சங�ரரொம ்பொரதி

நிற்க அதறகுத் த்க
கட்டுதை
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ஓவசவாரு சுதநதிர தினத்திற்கும், குடியரசு 
தினத்திற்கும் நான் ்காற்ல்ல இருநது விரதம் 
இருப்வபன். நமக்்கா்க பட்டினிவயாடு வபாராடி 
இறத வாஙகிக் ச்காடுத்திரு்கா்க. இது்ல என்ன 
தப்பு?”

என் சநற்றிப் சபாட்டில அறைநதறதப் 
வபான்ை ஒரு நி்கழ்வு ்கடநத குடியரசு தினம் 
அன்று கிறடத்தது. தினம்லரில என்னுறடய 
்கட்டுறர ஒன்று அன்று சவளியாகியிருநதது. 
இரண்டு நாட்்கள ்கழித்து வநத அறழப்பு. 
மதுறர வபருநது நிற்லயத்தில பூ ்கட்டி 
வியாபாரம் சசய்து வரும் பாட்டிதான் அறழத்து 
வமவ்ல சசான்னறத என்னிடம் சசாலலி 
வாழ்த்தியது. இன்சனாரு அதிசயதக்்க 
உண்றம என்ன என்ைால அநத பாட்டிக்கு 
படிக்்க சதரியாது வபா்ல. ஓவசவாரு நாளும் 
தன்னுறடய வபரன் வநதவுடன் இதுவபான்ை 
்கட்டுறர்கவளைா சசய்தி்கவளைா வநதால வாசிக்்கச் 
சசாலலி வ்கட்பாராம். எனது அற்லவபசி 
எண் வாஙகி வபசி வாழ்த்திவிட்டு இநத 
த்கவற்லயும் சசான்னவபாது உண்றமயிவ்ல 
சநகிழ்நவத வபாவனன். அநத பாட்டியிடம் நன்றி 
சதரிவித்துவிட்டு, வபரனிடம் வபசி பாட்டிக்கு என் 
சாரபா்க ஒரு முத்தமும் வழங்கச் சசான்வனன். 
அநத பாட்டியின் தநறத ஒத்துறழயாறம 
இயக்்கத்தில பஙவ்கற்ைவராம். 

உண்றமயிவ்லவய என்றன சமய்சிலிரக்்க 

றவத்த நி்கழ்ச்சி்களில இதுவும் ஒன்ைா்க 
அறமநதது. தன்னுறடய உணரவு்கறளை 
எவவித சூழ்லா்க இருநதாலும் சமரசம் இன்றி 
சவளிப்படுத்துவது என்பது எலவ்லாராலும் 
அத்தறன எளிதா்க முடியாது. ஆனால 
எல்லாவற்றையும் தாண்டி தான் சபற்ை 
அனுபவத்றதயும் தனது வறுறமறயயும் 
தாண்டி வதசத்றத வநசிக்கும் அநத பாட்டிறயப் 
வபா்ல ஏராளைமானவர்கள இன்னும் வாழ்நது 
ச்காண்டிருப்பார்கள என்பவத நாம் அறிநத 
உண்றமயாகும். நம்மில ப்லருக்கும் வநரறமயா்க 
நடக்்க வவண்டும் என்ை ஆறச இருக்கிைது. 
ஆனால சூழற்லயும் கூட இருப்பவர்களின் 
வநரறமயற்ை சசயற்லயும் ்காரணம்்காட்டி 
அவற்றை தவிரத்து விடுகிவைாம். நாம் சபற்ை 
்கலவியும் அனுபவமும் நமக்கு மட்டுமல்ல 
நமக்குப் பின்னர வரும் தற்லமுறை்களுக்கும் 
வழி்காட்டும் என்பறத மனதிவ்ல ஏற்்க வவண்டும். 
ஒவசவாரு முறையும் இநத சமூ்கத்தின் மீது 
ஏராளைமான குறை்கறளையும், வ்காபத்றதயும் 
றவக்கிவைாம். ஆனால உண்றமயிவ்ல 
அவத சமுதாயத்தில நாமும் ஒரு அங்கமா்க 
இருக்கிவைாம் என்பறதயும் மைநதுவிடுகிவைாம்

“நீசயல்லாம் படிச்சவன்தாவன?”

இநதக் வ்களவிறய நாம் எலவ்லாரும் ஏதாவது 
ஒரு தருணத்திவ்ல எதிரச்காண்டிருப்வபாம். 
அநத நிமிடம் நாம் படித்த படிப்பு்கள எல்லாம் 
நம் ்கண்முன் வநது அசிங்கமா்க திட்டுவறதப் 
வபா்ல இருக்கும். ்காரணம் படித்தவனிடம் இநத 
சமூ்கம் எதிரபாரக்கும் குறைநதபட்ச ஒழுக்்கம் 
கூட இல்லாத நிற்லயிவ்லா அறத ஒரு 
சபாதுசவளியில ்கறடபிடிக்்காத நிற்லயிவ்லா 
இநத வ்களவிறய நாம் எதிரச்காண்டிருப்வபாம். 
இநத ்கலவி நமக்கு நிறைய அறிவிறன 
ச்காடுப்பதா்க  ஒப்புக் ச்காண்டாலும் 
ஒழுக்்கத்றத ்கற்றுக் ச்காடுத்துளளைதா என்று 
வ்களவி வ்கட்டால நிச்சயமா்க இலற்ல என்ை 
பதிவ்ல சபரும்பான்றம வரும். ்காரணம் 
நாம் நடநது ச்காளளும் முறை. பளளி, 
்கலலூரி, வீடு ஆகியவற்றில அவர்களுக்கு 
சசாலலித்தரக்கூடிய ்கலவியானது சவறும் 
வதரவுக்்கான ஒன்ைா்கவவ மாறியிருக்கிைது. 

உடற்்கலவி வகுப்பு, வயா்காசன வகுப்பு, ஓவிய 
வகுப்பு, வாய்ப்பாடு வகுப்பு என்பறதசயல்லாம் 
வாழ்க்ற்கக் ்கலவி என்று சசாலவார்கள. ஆனால 
இநத பாடவவறளை்கள சபரும்பா்லான ்கலவி 
நிற்லயங்களில இருக்கும். ஆனாலும் அநத 
பாடவவறளை்களிலும் வவறு பாடங்கறளை எடுத்து 
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எப்படியாவது அவர்கறளை மாநி்லத்தில முதல 
மாணவனா்க மாற்றும் குரளி வித்றத்கறளை ப்ல 
நிறுவனங்கள ்கலவி என்ை வபாரறவயில நடத்திக் 
ச்காண்டிருக்கிைது. அவர்களும் மனப்பாடம் 
சசய்து மாநி்ல அளைவில மதிப்சபண்்கள 
சபற்று ச்காண்டாடப்படுகிைார்கள. அடுத்த 
சி்ல ஆண்டு்களில மைக்்கப்படுகிைார்கள. ஏன் 
சி்ல நாட்்களிவ்ல மைக்்கவும் படுகிைார்கள. 
இறதவிட சபரிய அதிரச்சி அவத மாணவர்கள 
(மனப்பாடம் மட்டுவம சசய்து படித்தவர்கள) 
தற்ச்காற்ல என்ை ஒரு வ்கவ்லமான நிற்லக்கும் 
தளளைப்படுகிைார்கள. ்காரணம் என்ன என்று 
வயாசித்துப் பாரத்தால ்கலவி என்பது 
வாழ்க்ற்கறயக் ்கற்றுத்தர விலற்ல. வாழ்க்ற்க 
்கலவியும் ்கற்றுத் தரவிலற்ல. நிச்சயமா்க ஏவதா 
ஒரு சவறுப்றபயும் மனபாரத்றதயும் இநத 
குழநறத்கள வமவ்ல ஏற்படுத்திவிடுகிவைாம்.

சதனாலிர ாமன் ,  ப ரம ா ர த்த  குரு , 
மரியாறதராமன் வபான்ை ்கறத்கறளையும் 
அ ம் பு லி  ம ா ம ா ற வ யு ம்  இ ன் றை ய 
குநறத்களுக்கும் அறிமு்கம் சசய்ய வவண்டிய 
்கட்டாயத்தில உளவளைாம். உண்றமயா்க 
நம்முறடய குழநறத்கள வருங்கா்லத்தில 
சிைநத மனிதர்களைா்க உருவா்க வவண்டும் 
என்ைால அதற்்கான விறத்கள அவர்களுக்கு 
இளைறமயிவ்ல ஊட்டப்பட வவண்டும். தாத்தா, 
பாட்டி்களின் மடியிவ்ல படுத்துக்ச்காண்டு 
்கறத வ்கட்டுக்ச்காண்வட உைஙகிப்வபாகும் 
சு ்கங்கறளை  எ ந த  ச ப ரிய  பணவம ா 
வசதி்கவளைா தநதுவிடுவதிலற்ல. நம்றம நாம் 
சுயபரிவசாதறன சசய்துச்காளளை வவண்டிய 
வநரம் வரும். நம்றமச் சுற்றி இருப்பவர்கவளைா 
நம்முறடய குழநறத்கவளைா நமது பாதிப்பு 
இல்லாமல நிச்சயமா்க இயங்க முடியாது அநத 
பாதிப்பு அவர்களுக்கு நன்றம வழஙகுவதா்க 
இருத்தல அவசியமாகிைது

பா்த்கம் மசய்பவயரக்கணடால் - நீ
பயஙம்காள்ள லா்காது பாப்பா
்ொதி மிதித்துவிடு பாப்பா - அவர்
மு்கத்தில் உமிழநது விடு பாப்பா

இநத வரி்கள பாரதி பாப்பாக்்களுக்கு 
மட்டும் பாடி விடவிலற்ல. இநத சமூ்கத்றத 
சபாறுப்வபாடு வநசிக்கும் ஒவசவாருவருக்குமான 
வாரத்றத்கள இறவ. குழநறத்களிடம் 
சசால்ல வவண்டும். அல்லது குழநறத்களைா்க 
இருக்கும்வபாது சசால்ல வவண்டும் என்பவத 
அவனுறடய விருப்பமா்கவும் இருநதது. தனது 

குழநறதயான சாகுநத்லாவுக்கு அறிவுறரயா்க 
அவன் சசான்னது இன்று உ்ல்க குழநறத்கள 
அறனத்திற்குமான பாட்லா்க உளளைங்கள 
வதாறும் நம்முறடய இல்லங்கள வதாறும் 
பாடப்பட்டு வருகிைது. ஆனால நிச்சயமா்க இது 
மனப்பாட பாட்லா்கவவ இன்றுவறர, வதரவுக்்கா்க 
படிக்கும் பாட்லா்கவவ நின்றுவிட்டது என்பவத 
வருத்தமான ஒன்று. ஆனால நிச்சயமா்க 
நாம் நம்முறடய அடுத்த தற்லமுறைக்கு சி்ல 
நல்லவற்றை ்கடத்தும்வபாது அது சசயல்களைா்க 
மாை வவண்டும். ஆயிரம் அறிவுறர்கறளை 
விட வம்லானது ஒரு சசயல என்பவத எனது 
வாதமாகும்

அைம் சசய விரும்பு

ஓறளைறவயின் அைசமாழி. உண்றமயிவ்லவய 
உ்ல்க இ்லக்கியங்களிவ்ல தற்லசிைநத 
ப்ல அை இ்லக்கியங்கள நிரம்பியது நமது 
தமிழ் இ்லக்கியவம ஆகும். ஒவசவாரு 
இ்லக்கியமும் நமக்கு வாழ்க்ற்கறயக் ்கற்றுக் 
ச்காடுப்பதா்கவவ இருக்கிைது. இரண்டாயிரம் 
ஆண்டு்களுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட திருக்குைள 
இன்ைளைவும் அதனுறடய சுறவயும், வளைமும் 
குன்ைாமல வபாற்ைப்படுகிைது என்ைால அது 
்கா்லம் தாண்டிய ்கருத்துக்்கறளை நம்மிறடவய 
விறதத்துளளைது என்பவத நாம் அறனவரும் 
அறிய வவண்டியதாகும். இருப்பது வவறு 
வாழ்வது வவறு என்பறத உணரநது ச்காண்டு 
வாழ்பவனாலதான் இநத உ்ல்கத்தில நிற்லயான 
மகிழ்ச்சிறயப் சபை முடியும். உ்ல்கம் முழுவதும் 
்காட்டுமிராண்டி்களைா்க திரிநத வபாவத நாம் 
இஙவ்க அரசியற்ல நடத்திக் ச்காணடிருநவதாம் 
என்பறத ஆய்வு்களும் சசாலலி வருகின்ைன.

சவறும்  ச பருறம்கறளை  மட்டு வம 
வபசிக்ச்காண்டிருப்பதில பயவனதும் இலற்ல. 
அது வவண்டுமானால அப்வபாறதக்கு 
நம்முறடய மனதிற்கு இதமா்க இருக்்க்லாம். 
ஆ ன ா ல  சூ ழ லு க் கு  ஏ ற் ப  த ன் றன 
த்கவறமத்துக் ச்காளளை முடியாத எநத 
உயிரும் இஙவ்க நிற்லத்திருப்பதிலற்ல. 
நமது இ்லக்கியங்களும் நாம் சநதிக்கும் 
அனுபவங்களும் நமக்கு ஏவதா ஒன்றைக் 
்கற்றுக்ச்காடுத்து ச்காண்டிருக்கின்ைன என்பவத 
உண்றமயுமாகும். நாவமா அவற்றைசயல்லாம் 
ஒரு ்கடறமக்கு மட்டுவம படித்துவிட்டு ்கடநது 
வபாய்விடுகிவைாம். நாம் படித்தவற்றை நமது 
வாழ்க்ற்கக்்கா்க மாற்றும்வபாதுதான் வாழ்வு 
நிற்லசபறுகிைது.

“சார சராம்ப நன்றி . இப்பதான் எனக்கு 
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புரிகிைது.”

ப்ல வநரங்களில என்னுறடய மாணவர்கள 
படித்துமுடித்துவிட்டு சி்ல ஆண்டு்களில 
வவற்லக்கு வசரநத பின்னவரா அல்லது வநரமு்கத் 
வதரவு முடிநத பின்னவரா அறழப்பார்கள. 
்காரணம் வவசைான்றுமிலற்ல. நிச்சயமா்க 
வகுப்பறையிவ்லா அல்லது சபாது வமறட்களிவ்ல 
நாம் சசாலலும் சிறுசிறு விஷயங்கள 
அவர்களுக்கு அநத சூழலில ற்கச்காடுத்து 
இருக்கும் .  புன்னற்கவயாடு வபசுதல , 
நம்பிக்ற்கவயாடு நடத்தல அல்லது வாசிப்பு 
அனுபவம் என்று ஏதாவது ஒன்று அவர்களுக்கு 
ற்க ச்காடுத்திருக்கும். அப்வபாவத அவர்கள 
அறத நிறனத்துப் பாரத்து அறழப்பார்கள. 
உண்றம என்ன என்ைால சி்ல விஷயங்கறளை 
நாம் சதாடரநது சசய்துவநதால அது அனிச்றச 
சசய்லா்கவவா அல்லது பழக்்கமா்கவவா 
மாறிவிடும். தினமும் அல்லது வாரத்திற்கு 
ஒருமுறையாவது ஏவதனும் நல்ல ்காரியங்கறளை 
சசய்திடப் பழகுங்கள. சபரிய அளைவில என்று 
கூட வவண்டாம். அடுத்தவருக்கு உதவி சசய்தல, 
மாதவமா அல்லது உங்கள பிைநத நாளிவ்லா 
அருகிவ்ல இருக்கும் முதிவயார இல்லங்கள, 
மனந்லம் பாதிக்்கப்பட்ட குழநறத்களுக்கு உதவி 
சசய்யுங்கள. சி்ல நாட்்களுக்குப்பின்னர சி்ல 
வாரங்களுக்கு பின்னர அதுவவ நம்முறடய 
வாழ்க்ற்கக்்கான சநறிமுறையா்க மாறிவிடுகிைது. 

குழந்்தகள் சகட்ட வாரத்்தகள் 
பபசுவதில்ல
பகட்ட வாரத்்தக்ைபே பபசுகிறாரகள்

சமீபத்தில இறணயத்தில நான் வாசித்த 
வாச்கங்கள. நீங்களும் இறத வ்கட்டிருப்பீர்கள 
அல்லது வாசித்திருப்பீர்கள. எத்தறன அழகிய 
உண்றம. சி்ல வநரங்களில நம்றம நமக்வ்க 
அறிமு்கம் சசய்யும் உண்றமயும் கூட. 
நமக்குள இருக்கும் நல்லவற்றை நமக்கு 
அறிமு்கம் சசய்பறவ்கள நமது சசயல்களும் 
சசாற்்களுவம. நம்றம பின்சதாடரபவர்கள 
அறனவரும் நாம் சசாலலும் விஷயங்கள  
பற்றி வபசுவதிலற்ல. நாம் சசய்யும் ஒவசவாரு 
சசயல்கறளையும் ்கவனிக்கிைார்கள. நாம் 
சசய்பவற்றை ்கவனிக்கிைார்கள. அதுவவ ப்ல 
வநரங்களில அவர்கள வாழ்றவத் சதாடரநது 
நடத்தவும் உதவுகிைது. 

உங்கயள பின் ம்தாடர்பவர்்கள்
மபரும்பாலும்
உங்கள் ்கருத்துக்கயள ம்தாடர்வதில்யல

உங்கள் மசயல்்கயள்ய ம்தாடர்கிறோர்்கள்

-	ச்தா	பாரதி

நல்லவற்றைக் ்கற்றுக்ச்காளவறத விட 
முக்கியம் அறத நம் வாழ்விவ்ல ்கறடபிடிப்பது 
என்பவத ஆகும். இன்றைய சூழலில நம்முறடய 
குழநறத்கள நம்றமவிட அறிவாளி்களைா்க 
இருக்கின்ைனர என்பறத மறுக்்க முடியாது. 
எதிர்கா்ல தற்லவர்கறளை நாம் நமது வீட்டிவ்ல 
உருவாக்கி ச்காண்டிருக்கிவைாம். அவர்கள 
நம்முறடய அறிவுறர்கறளைக் வ்கட்பதிலற்ல 
மாைா்க நம்முறடய நடவடிக்ற்க்கறளை 
்கவனிக்கிைார்கள. நம்றமப் வபா்லவவ நடக்்க 
முயற்சி சசய்கிைார்கள. நாம் சரியா்க 
நடநதுச்காண்டாவ்ல வபாதும் நம் நாட்டின் 
எதிர்கா்லத்றத அவர்கள சிைப்பா்க வழிநடத்தி 
விடுவார்கள.                             

நாம் அயலந்த
மபருவனம் ஒன்றில்
உன் வாசத்ய்த நு்கர்ந்த
சுள்ளி்கயள மபாறுககி
யவத்திருககி்றேன்...

நம் விரல்கூட ஸபரிசம்
ம்காள்ளா்த அவவனத்தின்
மயௌவன நியனவு்கள்
வநது்பாகும் இந்த
இரவு்கயள குளிர்்காய...

-	உமமயேன்	கமலயரசன்
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ர யில வாராங்கல  நிற்லயத்திற்குள 
நுறழநத வபாது இரவு மணி எட்டு. வண்டி 
நிற்கும் முன்னவர டீ ்காபி இட்லி வறட 

பூரி பானிபானி என்ை வியாபாரி்களின் குரல்கள 
சபட்டிக்குளவளைவய ஒலிக்்கத் சதாடஙகியிருநதன.

முன்னல்லாம் டூ டயர ஏசி வ்காச்சுக்குளளை 
வநது இப்படிசயல்லாம் வித்துக்கிட்டு இருக்்க 
மாட்டாங்க. இப்ப எல்லாந த்லகீழ என்று 
மு்கத்றதச் சுளித்து ்காது்கறளை ற்க்களைால 
சபாத்தியபடி அங்க்லாய்த்தார எதிர இருக்ற்க 
சபரியவர தன் மறனவியிடம்.

ென்னல  ஓ ர த்தில  என்  மறனவி 
வவணியின் மடியில இருநது விற்றுக் ச்காண்டு 
வபாகிைவர்கறளை வவடிக்ற்க பாரத்துக் 
ச்காண்டிருநதாள ஒன்ைறர வயது ம்கள அம்மு.  
சதலுஙகு சசய்தித்தாளைால சுற்ைப்பட்ட சபாதிறய 
என்றனத்  தாண்டி அம்முவிடம் நீட்டியவறனத் 
திரும்பிப் பாரத்வதன். அழுக்குச்சட்றட அழுக்கு 
வவட்டி எண்சணய் ்காணாத தற்ல நாலு நாள 
தாடி வியரறவ நாற்ைம் என படு பரிதாபமா்க 
இருநதான். நாற்பது வயது இருக்்க்லாம்.

வவண்டாம் அம்மு  என்பதற்குள அவனிடம் 
இருநத அநத சபாதிறய வாஙகியிருநதாள.
சவறும் 25 ரூபாய்தான் ஜி ஒரு பாரசல. அஞ்சு 
இட்லி இருக்கும். சரண்டு வாஙகிக்வ்காங்க.... 

இல்லப்பா பசி இல்ல.

உங்களுக்கு பசியில்ல ஆனா எனக்கு பசி 
இருக்குல்ல என்று அதட்ட்லா்கச் சசான்னவறனப் 
சபாருட்படுத்தாமல அம்முவிடம் இருநது 
வலுக்்கட்டாயமா்க சபாதிறய வாஙகி இநதா 
இநத ரூபாறய வச்சுக்்க ஆனால எனக்கு இட்லி 
வவண்டாம் என சபாதிவயாடு வசரத்து ஐம்பது 
ரூபாறய அவன் ற்கயில ச்காடுத்வதன்.

இட்லிய வாஙகினாதான் டப்பு வாஙகுவவன். 
உங்களுக்கு வவண்டாம்னா யாராவது 
பசிக்கிைவன் வருவான் ச்காடுங்க சரண்டு 
வபர பசிறயத் தீரத்த புண்ணியம் கிறடக்கும் 
என்ைவன் இருக்ற்கயில சபாதி்கறளை றவத்தான.

இத எடுத்துட்டுப் வபான்னு சசாலவைன்்ல.. 

சும்மா சதாணசதாணன்னுகிட்டு..

ேவ்லா.. . அவரதான் சசாலைாருல்ல 
எடுத்துட்டு வபாடா என்று சபரியவர அவர 
பஙகுக்கு எரிநது விழுநதார. அவருக்கு 
அவன் நிற்பவத பிடிக்்கவிலற்ல என்பது அவர 
உடற்சமாழியிவ்லவய சதரிநதது.

பிச்றசக்்காரறன உறழச்சு சாப்புடச் 
சசாலைது. உறழக்்க நிறனக்கிைவனுக்கு பிச்றச 
வபாடுைது. ஆண்டவா!  இவங்களளைாம் எப்ப 
திருநதுவாங்க... தின்னா தின்னு இல்லாட்டித் 
தூக்கிப் வபாடு என்று ஒருறமயில வபசிவிட்டுச் 
சசலபவனின் முதுகிவ்லவய இட்லிறய எறிநது 
விடத் வதான்றியது.

விக்கிைவன் ச்காஞ்சம் சுத்தமா வரக்கூடாதா 
என்ைாள வவணி. ஆமா ஒவர வவரவ நாத்தம் 
என்ன மாவவா. . . எப்ப பண்ணாவனா.. . 
யாரும்  பிச்றசக்்காரங்க வநதா வபாட்டுர்லாம் 
என்ைபடி முதுகுக்குப் பின்னால புத்த்கங்கள 
றவப்பதற்்கா்க சபாருத்தப்பட்டிருநத வற்லப் 
றபயில சசாருகிவனன்.

வவண்டா வவண்டாம்னாலும் வ்கட்கிைானா 
பாருங்க.. சவளிவய தூக்கி வபாட்டுருங்க 
யாராவது பிச்றசக்்காரனுக்கு ச்காடுத்து 
அவனுக்கு ஏதாவது வநாய் வநதுடப் வபாகுது 
என்ைார எதிர இருக்ற்கக்்காரர மறனவி.

சபாதிறயப் பிடுஙகியதால அழத் சதாடஙகிய 
அம்முறவ அறதத் தின்னா பூச்சி வரும்மா. 
இநத பாரு அத்றத ச்காடுத்த சப்பாத்தி சூப்பரா 
இருக்கும். இறதச் சாப்பிடுவவாம் என்று ஊட்டத் 
சதாடஙகியிருநதாள வவணி.

இன்னுமா சப்பாத்தி இருக்கு! அக்்கா 
எப்வபாதும் அப்படித்தான் அவள ஒரு வவறளைக்கு 
றவக்கும் உணறவ இரண்டு வநரம் அல்லது 
மூன்று வநரம் கூட சாப்பிட்டுக் ச்காளளை்லாம். 
அதனால நாங்கள கிளைம்பிய வநற்று இரவுக்கும் 
இன்று ்காற்லக்கும் மட்டும் தயார சசய்து ச்காடு 
வபாதும் என்று ்கைாரா்கச் சசாலலியிருநவதன். 
அறர மனதா்க ஒப்புக் ச்காண்டு றவத்த 
இட்லி மற்றும் சப்பாத்தி்கறளைத்தான் வநற்றிரவு 

ரமணி முருவ�ஷ் சிறுகதை

நிகழ்தகவுகள்
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இன்று ்காற்ல மதியம் இரவு என உண்டு 
ச்காண்டிருக்கிவைாம்.

விமானப்பறடயில வவற்ல எனக்கு. வநற்று 
அதி்காற்ல அமிரதசரஸில இருநது கிளைம்பி 
மதியம் டிலலி அறடநது அக்்காறவயும் 
பிளறளை்கறளையும் ஒரு எட்டு பாரத்துவிட்டு இரவு 
ரயில ஏறிவனாம்.

அக்்காவுக்கு நான் டிலலியில அவள வீட்டு்ல 
இரண்டு நாட்்களைாவது தஙகி விட்டு வபா்காதது 
வருத்தம். வாரதயாவது சசான்னானா பாரு 
என்ைவளிடம் அம்மு, ்லக்வ்கஜ்லாம் வச்சுக்கிட்டு 
நடக்குைது ்கஷடம்க்்கா. நான் வரவைன்னு 
சசான்னா நீ வவை அம்மாக்கு அப்பாக்கு 

வநரத்தில. வளளி மாமா வீட்டுக்குப் வபா்கணும். 
இல்லனா என்னவட மாப்ளை.. சபரிய மனுஷன் 
ஆயிட்டிவயாவட.. சமட்ராஸத் தாண்டி வபாை.. 
தாய்மாமாவ  பாக்்கணும்னு வதாண மாட்டங்க 
எனத் சதாற்லவபசியில சிடுசிடுப்பார. அத்றத 
அறடவயா பூரிவயா சுட்டுத் தருவார்கள. 
உங்க அம்றம மாதிரில்லாம் எனக்கு 
சசய்ய சதரியாதுப்பா என்று சசான்னாலும் 
அருறமயா்க இருக்கும்.. வவணி அருறமயான 
சபாறுறமயான புளளைடா என்று அத்றத 
ஒரு வாஞ்றசயுடன் அவறளைப் பாரப்பது என் 
சநஞ்றச நிறைக்கும்.

நானும் எதிர இருக்ற்கப் சபரியவரும் 

வமல படுக்ற்க்களிலும் என் மறனவியும் 
சபரியவரின் மறனவியும் கீழ் படுக்ற்க்களிலும் 
படுத்திருக்்க ரயில சீரான சத்தத்துடன் வபாய்க் 
ச்காண்டிருநதது. என் மறனவி அருகில படுத்து 
இருநத ம்கள மட்டும் அவள சமாழியில 
தூஙகிக் ச்காண்டிருநத தன் அம்மாவிடம் 
புரியாத பாறஷயில வாறயக் குவித்துக் 
குவித்து ஏவதா வபசிக்ச்காண்வட இருநதாள. 
குழலினிது யாழினிது குைள வநது வபானது. 
அநத இறசயிவ்லவய உைஙகிப் வபாவனன். 

அதீதமாய் வ்கட்ட மனிதக் குரல்களில 
விழித்துக் ச்காண்வடன் நான். என் படுக்ற்கயில 
இருநது தற்லறய சற்று சவளிவய நீட்டிக் 

அம்முவுக்குன்னு ஒரு சபட்டிவய தயார 
பண்ணீருவ. அதான் சசால்ல்லக்்கான்னு 
சமாதானப்படுத்திவனன்.

எதிர இருக்ற்க தம்பதியருக்கு ரயிலிவ்லவய 
ஏற்பாடு சசய்திருநத உணவு்கள வநதிருநதன. 
முன்னர ரயிலில உணவு எப்படி இருக்கும் 
இப்வபாது எப்படி இருக்கிைது என ஒப்பிட்டுச் 
சசாலலியபடிவய சாப்பிட்டனர. நாங்களும் 
ஒருவழியாய் சப்பாத்தி்கறளைத் தீரத்திருநவதாம்.

்காற்ல ஏழு மணிக்ச்கல்லாம் சசன்றன 
வநது விடும். இரவு எட்டறரக்கு வமலதான் 
சபாதிற்க எக்ஸ்பிரஸ் சதன்்காசிக்கு. ப்கல 
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குனிநது பாரத்தவபாது வவணியும் அம்முவும் 
நிம்மதியா்க உைஙகிக் ச்காண்டிருநதனர. 
ற்கவபசிறய ஒளிரச் சசய்து வநாக்கிய வபாது 
மணி ஆசைன்ைது. இன்னும் ஒண்ணு ஒன்ைறர 
மணி வநரத்திற்குள சசன்றன வபாய்விடுவவாம் 
என்ை நிறனப்றபக் ச்கடுத்தது இன்ஜின்்ல எவதா 
சபரிய பிரச்சறனயாம் இன்னும் மூணு நாலு 
மணி வநரத்துக்கு வண்டி ந்கருமான்வன சதரிய்ல 
என்று யாவரா யாரிடவமா சசாலலும் குரல.

அடுத்த அறர மணி வநரத்திற்குள சபட்டி 
முழுவதும் ச்லச்லக்்க ஆரம்பித்திருநதது. 
இநதிய ரயிலவவ துறையின் அ்லட்சியத்றதப் 
பற்றியும் தங்களுக்கு இதற்கு முன் ஏற்பட்ட 
அனுபவங்கறளைப் பற்றியும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர 
பகிரநது ச்காளளைத் சதாடஙகியிருநதனர..

எழுநது அமரநதிருநத சபரியவருக்கும் 
மறனவிக்கும்சபாத்தாம் சபாதுவாய் குட் 
மாரனிங என்ைபடி வமலிருநது இைஙகிவனன். 
என்னத்த குட்மாரனிங இன்னும் நா்லஞ்சு 
மணி வநரத்துக்கு இன்ஜின் சரியா்க தாவம என 
சவறுப்பானார..

இருக்ற்கக்கு அடியில இருநத ்கா்லணி்கறளை 
்கா்லாவ்லவய துழாவி சவளிவய எடுத்து 
அணிநதுச்காண்டு பல வதய்க்்கச் சசன்வைன். 
ஆனால அஙகு தண்ணீர இலற்ல. பின்பு 
குடிக்்க றவத்திருநத நீறர எடுத்து பல வதய்த்து 
முடித்துவிட்டு வவணியின் ்கா்லடியில வநது 
அமரநது ச்காண்வடன். 

ென்னல வழிவய சவளிவய பாரத்வதன். 
இரண்டு-மூன்று சபயர சதரியா மரங்கள 
அடஙகிய ஒரு சபாட்டல ்காடு மஞ்சள சவயிலில 
த்கத்கத்தது. பயணி்கள ப்லர இைஙகி வபசிக் 
ச்காண்டும் புற்கத்துக் ச்காண்டும். ஒன்றிரண்டு 
இளைஞ்வொடி்கள எநத ்கவற்லயும் இல்லாமல 
உரசி வபசி சிரித்தபடி உ்லவிக் ச்காண்டுமிருநதனர.

ரயில இப்ப  கிளைம்பாத ா  என்ைபடி 
எழுநது ச்காண்ட வவணி அம்முவுக்கு பால 
வாஙகி வச்சிருங்க..தீநதுடாம என்ைாள.
ஐயா உங்களுக்கு எதுவும் வவண்டுமா என்று 
வ்கட்டதற்கு எதுவானாலும் வாஙகி வாருங்கள 
ஆனால பணம் வாஙகிக் ச்காளளை வவண்டும் 
என்ைார சபரியவர. அசதல்லாம் அப்புைம் 
பாத்துக்்க்லாம் என்று சிரித்துவிட்டு  ரயிலின் 
சறமய்லறைப் சபட்டி வதடி நடநவதன்.

அஙவ்க சபரும் கூட்டம் எறதவயா அடிபிடி 
வபாட்டு வாஙகிக் ச்காண்டிருநதது. உற்றுப் 
பாரத்ததில உப்புமா என்று சதரிநதது. ஒரு 

்கரண்டி உப்புமாறவ நூறு ரூபாய்க்கு விற்றுக் 
ச்காண்டிருநதார்கள. கூட்டத்தில முண்டியடித்து 
வாஙகும் திைறமசயல்லாம் இல்லாததால 
அறமதியா்க இருக்ற்கக்குத் திரும்பிவனன்.

சபரியவரக்கு நான் சவறுஙற்கவயாடு 
திரும்பியது அதிருப்திறயத் தநதிருக்்க 
வவண்டும். அவவளைவு கூட்டமா இருக்கு என்று 
சலித்துக் ச்காண்டார.  

மணி எட்டறர .  அம்முவும் எழுநது 
விட்டிருநதாள. அவசரத்திற்கு என்று றவத்திருநத 
மாரி பிஸ்்கட் பாக்ச்கட்றட எடுத்துப் பிரித்து 
சபரியவருக்கும் அவர துறணவியாருக்கும் 
ச்காடுத்துவிட்டு நாங்களும் உண்ண்லாவனாம். 

ற்கவபசியில அம்மா முறுக்கு சுற்றிக் 
ச்காண்டிருப்பறத அப்பா படம் பிடித்து 
அனுப்பியிருநதார. ஏட்டி ஆச்சியப் பாரு உனக்கு 
முறுக்குச் சுடுதாங்க என்று அம்முவிடம்  
ற்கவபசிறய நீட்டியவபாது அறதத் தட்டி 
விட்டவள சிணுங்கத் சதாடஙகினாள. வவணி, 
சத்தம் வராமல, பாலுக்கு அழுகிைாள என்ைதா்க 
உதடறசத்தாள. 

மீண்டும் உணவ்கப் சபட்டிக்கு சசன்ை 
வபாது கூட்டம் இலற்லவய என மகிழ்வதற்குள 
பால கூட இலற்ல என்று ற்கறய விரித்தார்கள. 
இரண்டு தண்ணீர பாட்டில்களும் பிளைாஸ்கில 
சவநநீரும் மட்டும் வாஙகிக் ச்காண்டு 
திரும்பிவனன். அம்மு ஸ்நிக்்கரஸ் சாப்பிட்டபடி 
்கண்ணாடி ென்னல வழி சவளிவய  பயணி்கறளை 
வவடிக்ற்க பாரத்துக் ச்காண்டிருநதாள.

சவயில ஏை ஆரம்பித்திருநதது சபாட்டல 
்காட்டில உ்லவியவர்கள ப்லர மீண்டும் 
சபட்டிக்குள ஏறி விட்டிருநதனர. 

விெயவாடாவில இருநது சரி பண்ணுவதற்கு 
மிஷின் எல்லாம் வநது விட்டதாம் என்று 
சசான்னபடி யாவரா ்கடநதார்கள. சி்லர 

ந்னகதாசி கதாற்று 
குளிர்நது்தானிருக்கும். 
ஆனதால் ப�தார்்வை்ைத் 

ப்ட பவைண்டதாம். ஒரு கதா்லி்ைப் 
ப�தால உடம்ப�தாடு ்ழுவி 

சிலிர்க்க ்வைக்கும்.
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சீட்டு விறளையாடத் சதாடஙகியிருநதனர. சி்ல 
அப்பாக்்கள அழும் குழநறத்கறளை தூக்கியபடி 
சபட்டிக்குளைவளை நடநது ச்காண்டிருநதனர. 
இவவளைவு த ாமதம ானால  இன்றிரவு 
சபாதிற்க ரயிற்லப்  பிடித்து விட முடியுமா 
இலற்லசயனில என்ன சசய்ய்லாம் என்ை 
்கவற்ல சதாற்றியிருநதது.

ரயிற்ல விட்டால தனியார வபருநதில 
வபாய்விட்லாம்தான். ஆனால சபாதிற்க ரயிலில 
சதன்்காசிக்குப் வபாவது ஓர சு்கானுபவம்.  

ரயில மதுறரறயத் தாண்டி விட்டாவ்ல ஒரு 
சசாலச்லாணா  மகிழ்ச்சி சதாற்றிக்ச்காளளும். 
அவந்கமா்க ரயில சபட்டி ்காலியாகி விட்டிருக்கும். 
வயல்களுக்கும் வதாப்பு்களுக்கும் வாறழத் 
வதாட்டங்களுக்கும் நடுவிலூவட ரயில பாய்நது 
சசலற்கயில வதான்றும் உணரவு அம்மாவின் 
மடியில தற்ல றவத்துக் ச்காளவறதப் 
வபான்ைது. அதற்்கா்கவவ குளிரசாதன வசதிப் 
சபட்டியிலிருநது மாறி இரண்டாம் வகுப்பு 
சபட்டிக்கு மாறி அமரநது ச்காளவவாம்.

எய்யா.. ச்சீனிக் ச்காய்யாய்யா.. வாஙகிக்்க 
ராசான்னு நாரப் சபட்டியத் தூக்்க முடியாமல 
தூக்கிக் ச்காண்டு வரும் கிழவி, வ்காயிலபட்டி 
்கட்வ்ல மிட்டாய், மரபா இஞ்சி மரபாசவன 
ரா்கத்வதாடு வதாள றபயிலும் ற்கயிலுமா்க 
ச்காண்டு வரும் வாலிபன் என ஊர வாறட 
அடிக்்கத் துவஙகிவிடும்

்கண்றண மூடிக்ச்காண்டு இருநதாலும் 
்காற்றை றவத்வத ்கண்டுபிடித்து விட்லாம் 
்கறடயநலலூர வநதுவிட்டது என்று. சதன்்காசி 
்காற்று குளிரநதுதானிருக்கும். ஆனால 
வபாரறவறயத் வதட வவண்டாம். ஒரு ்காதலிறயப் 
வபா்ல உடம்வபாடு தழுவி சிலிரக்்க றவக்கும்.

வபாதும்.. சின்னப் புளறளை மாதிரி குதி 
குதின்னு குதிக்்காதீங்க ஒரு இடத்தி்ல 
உட்்காருங்க என்பாள வவணி என் மனநிற்லறய 
உளளூர ரசித்துக் ச்காண்வட. ஆனாலும் 
குதூ்க்லம்  ்கட்டுக்குள அடங்காது.

்காற்ல 8:15க்கு சதன்்காசி சசன்ைறடயும் 
ரயிலுக்கு அப்பா ஆறு மணிக்வ்க வநது 
்காத்திருப்பார .  நறடவமறடயில மி்கத் 
துலலியமா்க நாங்கள இருக்கும் சபட்டிக்கு 
வநவர நின்று ச்காண்டிருப்பார. பயணம் 
எல்லாம் சசௌரியம்தாவன என்று வ்கட்டுவிட்டு 
பதிற்ல எதிரபாரக்்காமல மரும்களுக்கு 
ஒரு புன்னற்கறயத் தநதுவிட்டு வபத்திறய 
வாஙகுவதிவ்லவய குறியா்க இருப்பார. 

வபத்திறய வாஙகியதும் அவறளை தற்லக்கு 
வமவ்ல தூக்கி அம்றம வநதியா அம்றம 
வநதியா என்று அண்ணாநது பாரத்துக் 
ச்காஞ்சுவார. அம்முறவவயா அக்்காவின் 
ம்கள்கறளைவயா பாரத்தால மட்டுவம வாசயல்லாம் 
பல்லா்க மனமாரச் சிரிப்பார அப்பா.கூட 
வநத ஆட்வடாக்்கார முரு்கன் எட்டு மணிக்கு 
வம்லதானய்யா ரயில வரும்னு சசான்னா 
ஐயா எங்க ்காது ச்காடுத்துக் வ்கக்்காே ஆறு 
மணிக்வ்க வநது குத்த வச்சாச்சு என்ைபடி 
சபட்டி்கறளை எல்லாம் சுமநது சசலவான்.

நண்ப்கல. எதிரிருக்ற்கப் சபரியவருக்கு 
ஏ.சி. குளிரிலும் வியரத்தது. படபடன்னு 
வருது என்ைவருக்கு பாட்டில தண்ணீறரக் 
ச்காடுத்வதன். ்காற்லயிலிருநது சவறும் சரண்டு 
பிஸ்்கட் மட்டும்தான் சாப்பிட்டாரா அவன்கமா்க 
பசியா இருக்கும்னு நிறனக்கிவைன். பசி தாங்க 
மாட்டார என்று ்க்லஙகினார அவர மறனவி.

சபரியவறர பாரத்ததா்லா அல்லது  
்கடும் பசியா என்று சதரியவிலற்ல அம்மு 
ஓசவன்று அழ ஆரம்பித்தாள. எத்தறன 
ச ம ா த ா ன ப் ப டு த் தி ன ா லு ம்  அ ழு ற ்க 
நின்ைபாடிலற்ல.  அம்முவின் அழுற்க 
சத்தத்திலும் எதிர இருக்ற்க சபரியவர 
அறரக்்கண் சசருகி சாய்நது அமரநதிருநதார.

நான் அவர அருவ்க வபாய் சார சார என்ை 
வபாதுதான் ்கண்ணில பட்டன எதிவர அநத 
வற்லப் றபயில திணித்து றவத்திருநத இட்லி 
சபாட்ட்லங்கள. படக்ச்கன்று எழுநது அநதப் 
சபாதி்கறளை சவளிவய எடுத்துப் பிரித்து மு்கரநது 
பாரத்வதன். ச்கட்டுப் வபாயிருக்்கவிலற்ல. 
உடவன அநதக் இட்லி்கறளை இரண்டு 
தட்டு்களில தட்டி சட்னிறயப் பிரித்துக் ச்காட்டி 
வவணியிடமும் எதிர இருக்ற்க அம்மாவிடமும் 
நீட்டிவனன்.

வவணி அம்முவுக்கும் அம்மா ஐயாவிற்கும் 
ஊட்ட அம்மு அழுற்கறய நிறுத்தியிருநதாள 
அவரும் சமல்ல ்கண்்கறளைத் திைநதவர ஒரு 
மிடறு நீரருநதிவிட்டு தாவன தட்றட வாஙகி 
உண்ணத் துவஙகினார.

எநத அருவருப்பும் வியரறவ நாற்ைமும் 
மனதில வதான்ைவிலற்ல. இப்வபாதும்  அவன் 
யாரிடமாவது வலுக்்கட்டாயமா்க இட்லி விற்றுக் 
ச்காண்டிருக்்கக் கூடும். அநத அடாவடி 
அழுக்குச் சட்றடக்்காரறன நிறனத்துக் ்கரம் 
குவித்வதன்.

ரயில சமல்ல ந்கரத் சதாடஙகியிருநதது. 
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சிரிப்பின் உருவமோய்
எல்ர்ோரும் கதரிகிைோர்கள்.

பூமியின் மீது 
ஒழுக்கமில்்ோமல் வ�ர்கிைோர்கள்.

சுற்றிச்சுற்றி இரத வடடததில்
�ததக் கரை�டிநத �னிகளில் வ�ர்கிைோர்கள்.

என் கோ்டி எங்கும் நடுக்கங்கள்
என்ரனச் சூழ்நதுககோள்ளும் 
அதி�யங்க� வஞசகங்கள் 
எங்களின் பிஞசுமுகம் அவர்கர�ப் �ோர்ததும் 
கோய்நதுவிடுகிைது.
எங்களின் உயிருக்கு இங்ரக மதிப்பில்ர்.

வீடரடவிடடு க�ோது கவளியில்
குழநரதயின் உரிரம அ�கரிப்பு.

க�ோய் பிதத்ோடடததிற்குள் 
குழநரதகள் ககோடூ�மோக தள்�ப்�டுகிைோர்கள். 

ஆடடுத ரதோல் ர�ோர்ததிய 
ஓநோய்கர� இவர்கள் ஒருர�ோதும் 
அறிவதில்ர்.

இவர்கள் 
அவர்களின் ஏ�னததிற்குப் பின்னோல்
மிகவும் அப்�ோவிக�ோக

கதரிகிைோர்கள்.
இங்ரக �ோதுகோப்�ோன
இடங்கர�ப் �ோர்க்க முடியோது

ரகோவில் சுவர்களில் கூட
மநதி�ங்கள் க�ோறிக்கப்�டவில்ர்

நீ பிைநது வ�ர்நத நகக�ங்கும்
சுதநதி�மோய் விர�யோட முடியோது

உன்னுரடய குடும்�மும்
இநத அவமோனததிலிருநது
தப்பிக்க முடியோது

உங்களின் குழநரதகள்
சி�மமோன ரவர்க்கு தள்�ப்�டுகிைோர்கள்

உங்களின் குழநரதகள்
தூ�தது உைவுக்கோ�னோல்
கற்�ழிக்கப்�டுகிைோள்
க�ற்ரைோரின் மனதும் வயிறும் �ற்றி எரிகிைது

க�ண் குழநரதகளின்
மணக்ரகோ்க் கண்ணீர் 
�டடிலும் முததிலும் உரடகிைது.

நக�ததில் எநத ரந�ததிலும் ஒருவர் 
�ோதிப்புக்குள்�ோகிைோர்
 
உ்கப் �யங்க�வோதததிற்கு
ஆள்கடததர்
அடிதத�மோகின்ைது

ஆனோல் இங்ரக இநதக் ககோடூ�க்
குற்ைங்களுக்கிரடயிலும் 
வோழ்வதற்கோன நம்பிக்ரக 
கற்றுக்ககோடுக்கப்�டுகிைது

�ோதிததவர்களுக்கு நோம் உதவுரவோம்
இநதச்கசய்தி திரசகயங்கும் ��வடடும். 

ஷொருதி ரவமஷ் 

செய்தி
பரவுதே
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அநதி ்நரத்ய்த வயரயும் 
அரசெரமும் ஆலெரமும்
ம்கச்...ம்கச்...ம்கச் என்று
விளக்்கறறேச் மசால்லி 
ஊருககு வியரவுச் மசய்தி 
அனுப்பிக ம்காணடிருந்தன..

வீடடின் ்க்தவு்கள் எல்லாம் 
்கருக்கலிடம் ்கய்த ்கய்தயாய்க கிசுகிசுத்்தன. 
அதில் வயசுப் மபாணணு்களின் வாலிபம் 
மின்னின..

்கய்த மினுக்கெத்்தயனயும் 
அவர்்களின் ்தயடபடா்த ஏக்க மூச்சில் 
சிய்தநது விடக கூடா்்த என்று 
்கதி்கலஙகிக ்கத்்தலாயின சுவர்க்்காழி்கள்..

்காறறு ்கயலத்து வியளயாடும் 
ய்கக்கடங்கா்த ம்காணயட முடியய 
அள்ளி அள்ளி முடிநது ம்காணடிருந்தார் 
ம்கால்லுப் படடயறே ்ெடடில் அெர்ந்்த 
அயரப் பார்யவயில் அறுபத்்தஞ்சு 
ஆணடு்கயளயும் ஒககிடடு நிமிர்த்திய 
பாப்பாசாரி...

அவர் வாயில் கு்தப்பியிருககும் 
மவறறியல மசால்லும் ஊர்ப் படட 
புராணங்கயள..

்ெய்ச்சலில் இருநது திரும்பிய 
மநாணடிக ்்காெதி அக்காளின் 
மவள்ளாடடு வீரர் கூடடத்தில் 
இரணமடான்று படடயறே ஓயலயயப் 
ப்தம் பார்த்துக ்கடந்தன..

விடடு விடடு அம்மி ்தடடும் சத்்தம் 
்்கடடு ஊர் அம்ெனுககு உள் நாககில் 
எக்கச்சக்கொய் எச்சில் ஊறியது..

பாதிககும் ்ெல் ஊர் பாய் உ்தறுவய்த 
பால் நிலா படம் பிடித்து ரசித்்தது...

பணடாரம் மபாஞ்சாதி ்கா்வரி 
பத்து அய்யர் வீடடில் ்வயல முடித்து  
்சயலத் ்தயலப்பால் மூடிச் சுெநது வந்த 
மவஞ்சன வாசம் எல்லாக ்க்தவு்கயளயும் 
பலொய்த் ்தடடி பநதி யவத்்தது..

பூசாரி யசககிளின் மலாடமலாடப்பு 
ஒடுஙகும் ்நரமும், வரிக்காரர்்களின் 
சீடடுக்கடயட  மவடடும், ்கயலககும் 
சத்்தமும் அம்ெனின் வலக்கர சூலாயு்தம் 
இடப் பக்கம் ொறுவதும் மசால்லி யவத்்தது 
்பால் ஒ்ர ்நரத்தில் நடககிறேது...

்தன் வீடடு முறறேத்தில் நின்று ம்காணடு, 
்ெற்்க அம்ென் ்்காவில் தியசககு நின்றே 
வாககிலும், முடடும் ்பாடடு விழுநதும் 
்கடட சணமு்கத்தின் ்்தவரின் இரணடாவது 
ெருெ்களுககு நாள் நின்று இன்்றோடு 
எடடு மவள்ளியாம்...

"பியழச்சிக கிடந்தா ஒம்்பயர்ய 
பிள்யளககு விடு்்தன் ஆத்்தா" என்று 
வணஙகி எழவும்...
பக்கத்து வீடடு பசுொடடுக ்கழுத்து ெணி, " 
ப்ல பல்லு ஆறுமு்கம் என்றியசக்க...
வீடடு முறறேத்தில் சடடி பாத்திர பளபளப்பு 
வடடொய் வயரந்த நிலாச்்சாறு 
வயளயத்தில்  ்சாறும் ்கறியும் மசாக்கயன 
ம்காககி ்பாடடு இழுக்க..
நிலா மவளிச்சம் நின்று ம்காண்ட 
்சாறறுககு உப்பிடடு ்தயல ்தடவி 
சாப்பிடச் மசால்ல...
ம்தரு நாய்்களின் ஊயள்கயள 
வரி வாரியாயாய் நின்றே பசுெரங்கள் 
வடி்கடடி பாசுரங்களாய் ெயடொறறி 
ெதுர கீ்தொககிவிட...
உறேஙகும் ஊ்ர ஒரு ஐ்லசொய் எங்கள் 
அம்ொ ஊர் இலஙகியது அறுபது்களில்...
"ஈருவலி்தான் இயவ்யாமவன மசல் 
டவயரக ்கணடு மிரணடு ்காறறு ஓடி 
ஒளியும் இப்்பாது ஊயரப் பறறி எதுவும் 
்்கட்காதீர்்கள்..                       

கவிஞர் �ணணன் புலமி
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கீர்த்தி

‘‘அ ங்க வரைது சபருமாள மாமாதாவன?" 
ஒப்புக்குக் வ்கட்டான் வ்கா்லப்பன். 
நானும் ஐயப்பனும் திரும்பிப் 

பாரத்வதாம். றசக்கிறளை உருட்டிக்ச்காண்டு 
அ ண ஞ் ச ச ப ரு ம ா ள  ம ா ம ா  வ ந து 
ச்காண்டிருநதார. அவரது ்கறுப்பான உயரமான 
வதாற்ைம் சட்சடன்று அறடயாளைம் ்காட்டிவிடும். 
ஜிப்பாவும் அல்லாத சட்றடயும் அல்லாத 
மாதிரி சவளறளைக் ்கதர துணியில ஒரு சட்றட.

மற்ை றசக்கிள்கறளைவிட சபருமாள மாமாவின் 
றசக்கிளுக்கு தனி பளைபளைப்பு உண்டு. இவருக்கு 
எதுக்கு றசக்கிள? சவறுமவன நடநதுவபானா, 
றசக்கிறளை உருட்டுை வவற்லயாவது மிச்சம். 

எதுக்கு எஙவ்கயும் றசக்கிறளையும் துறணக்குக் 
கூட்டிட்டுப் வபாைாரு? என்று என்றனப் வபா்ல 
ஊரில அவந்கம்வபர நிறனத்திருக்்கக்கூடும்.

எழுபது வயறதத் தாண்டி இருக்கும். சின்ன 
வயசில றசக்கிறளைத் தற்லகீழா்க ஓட்டுவாராம். 
இப்வபாது வமடும் பளளைமுமா்க இருக்கும் 
சசம்மண் சரல பாறதயில அவரால றசக்கிறளை 
ஓட்ட முடியாது. ஆனாலும் எநதக் ்கா்லத்திவ்லா 
வாஙகிய அட்்லஸ் றசக்கிள அவவராடு வசரநவத 
பயணிக்கும். உருட்டிக்ச்காண்டு வபாகிை 
றசக்கிறளையும் தினமும் மண்சணண்சணயும் 
வதங்காசயண்றணயும் வபாட்டுத் துறடத்து 
றவப்பார.

சபருமாள மாமாவுக்கு சரண்டு ம்கள்கள. 
அநதப் சபண்்கறளைக் குறிறவத்து மாமாவின் 
வீட்டில எறதவயனும் ்காரணம் சசாலலி 
நுறழநத விடற்லப் றபயன்்கள அதி்கம். அநதப் 
சபண்்களுக்்கா்கவவ மாமாவின் தூரத்து அண்ணன் 
உைவு்களின் ம்கன்்களும் கூட அவறர மாமா 
என்று கூப்பிட்டுக் ச்கரண்டிருநதார்கள. ஆனால 
இரு ம்கள்களின் அழகுக்்கா்கவவ நற்கறயப் 
வபாட்டுக் ்கலயாணம் சசய்து ச்காண்டு 
வபரனார்கள. சரண்டு மாப்பிளறளை்களும் 
படித்த வசதியான உத்திவயா்கஸ்தர்கள. ஊரில 
எலவ்லாரும் இ்லவு ்காத்த கிளி்களைாவனாம்.

"மாமா... எஙவ்க வபாய்ட்டு வாவரரு?" 
-ஐயப்பன் வ்கட்டுவிட்டு வ்கா்லப்பறனப் பாரத்துக் 
்கண்ணடித்தான்.

சிறுகதை
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"மறழ்ல புைக்்கறடச் சுவரு விழுநது மூணு 
மாசம் ஆச்சு. எழுப்பிக் ்கட்டணும். இன்னும் 
ச்காஞ்சம் மராமத்து வவற்லயும் இருக்கு. 
புன்னவிறளையி்ல சசங்கல அறுக்கிைானு்கல்ல. 
சசங்கலலுக்குச் சசாலலிட்டு வாவரன்..." 
-மு்கத்றதச் சலிப்பாய் றவத்துக் ச்காண்டு 
சசான்னார மாமா.

வ்கா்லப்பன் ற்கயிலிருநத பீடிறய ்கறடசியாய் 
ஒரு இழுப்பு இழுத்துவிட்டு தறரயில வபாட்டு 
்கா்லால  நசுக்கினான்.

"ஏவ்லய்... இன்னும் பீடிதான் குடிச்சுட்டு 
இருக்கீங்களைா. ஏம்்ல... பஞ்சு சவச்ச சி்கசரட்டு 
வாஙகிக் குடிக்்கப்படாதால்ல..." மாமா மூக்ற்கத் 
தடவிக் ச்காண்டார.

சபருமாள மாமா அப்படித்தான். இளைவட்டப் 
பசங்க எநதக் ச்கட்டப் பழக்்கம் சசய்தாலும் 
அறதத் தப்பு என்று சசால்லமாட்டார. 
அது  உடம்றபப்  ப ாதிக்்க ாத  ம ாதிரி 
சசய்ய்லாவம என்பார. சபருமாள மாமாவும் 
எல்லா ச்கட்டப் பழக்்கங்கறளையும் சதாட்டுப் 
பாரத்தவரதான். பிைகு ஒவசவான்ைா்கக் 
ற்கவிட்டு சவற்றிற்ல மட்டும் வபாடுவதில 
வநது  நின்றிருநதார.

"சரி... மாமா! உம்மக்கிட்வட ்கறத வ்கட்டு 
சரம்ப நாளைாச்சு ஒண்ணு சசாலலுவமம்..." 
வ்கா்லப்பன்தான் ஆரம்பித்தான்.

"எனக்கு நிறைய வவற்ல கிடக்குவ்ல.... 
எல்லாநதான் ஏற்்கனவவ சசரலலியிருக்வ்கவன..." 
என்று இழுத்தார. அப்படி ஒன்றும் அவருக்குப் 
சபரிய வவற்ல இலற்ல என்பது எங்களுக்கும் 
சதரியும். ஆனாலும் தான் சவட்டியா 
இருக்கிவைன் என்று ்காட்டிக்்கமாட்டார.

"என்ன வவற்ல மாமா? எதுவானாலும் 
எங்கக்கிட்வட சசாலலும்... நாறளைக்வ்க வநது 
நாங்க முடிச்சுத் தாவைாம்.." என்வைன்.

"வபாங்கவ்ல.. . நீங்க வநது முடிச்சுத் 
தநதுட்டுத்தான் மறுவவற்ல பாப்பீங்க. என் 
புளறளை்களுக்குக் ்கலயாணம் ஆகுை வறரக்கும் 
என் வீட்றடத் வதடித்வதடி வநத பயலு்க நீங்க. 
இப்பம்்லாம் எட்டிவய பாரக்கிைதிலற்லவய..."

"அப்படில்லாம் இலற்ல மாமா. யாருக்கு 
எஙவ்கன்னு எழுதி சவச்சிருக்கும்்ல. சரி, அறத 
விடும். ்கறத ஏதாவது சசாலலுவமம். ஊர்ல உம்ம 
அளைவுக்கு உ்ல்க அனுபவம் யாருக்கு இருக்கு? 
அதனா்ல வ்கட்குவைாம். வ்கட்டு எவவளைவு 
நாளைாச்சு..." -ஐயப்பன் அழுத்தம் ச்காடுத்தான்.

உ்ல்க அனுபவசாலி என்று தன்றன யாவரனும் 
சசான்னால மாமாவுக்கு உச்சி குளிரநது 
வபாய்விடும். அது அவரது ப்லவீனமும்கூட.

"ம்ம்! எல்லாவனும் குண்டுச் சட்டிக்குளவளை 
குதிறர ஓட்டிட்டு இருநதானு்க. எனக்கு அப்பன் 
வபாய்ட்டான். குடும்பத்றதக் ்காப்பாத்தணும், 
கூடப் சபாைநத சரண்டு சபாம்பறளைப் 
புளறளை்கறளைக் ்கறரவயத்தணும். ஊர ஊராத் 
திரிய வவண்டியதாச்சு.." என்ை சபருமாள மாமா 
றசக்கிறளை அஙவ்கவய ஸ்டான்ட் வபாட்டுவிட்டு, 
நாங்கள அமரநதிருநத மரத்தடி திண்டில 
உட்்காரநதார. இடுப்பு வவட்டி மடிப்பிலிருநத 
சுருக்குப் றபறய எடுத்து ஒரு துண்டு பாக்ற்க 
எடுத்து வாய்க்குள வபாட்டுவிட்டு, ஒரு 
சவற்றிற்லறய எடுத்து ்காம்பு கிளளினார.

" ம ா ம ா . . .  இ ந த  கு ம் ப வ ்க ாணம் 
சவத்தற்லன்னு சசாலைாங்கவளை. அசதல்லாம் 
வாங்கமாட்டீவரா?" -வ்கா்லப்பன் வ்கட்டதும்...

"நம்ம ஊர்ல அசதல்லாம் எங்கவ்ல 
ச்கறடக்கும்? நம்ம ஊர சவத்தற்லக்கு 
்காரமும் உறைப்பும் அதி்கம் சதரியுமா? 
கும்பவ்காணம் சவத்தற்ல நாலு வபாடுைதுக்கு 
நம்ம ஊர சவத்தற்ல பாதி வபாட்டாப் 
வபாதும். ஆமா, நீங்க எதுக்குவ்ல இநத 
வபயடிக்கிை வநரத்து்ல மரத்தடியி்ல இருக்கீங்க?" 
என்ைபடிவய சவற்றிற்லக்குச் சுண்ணாம்றபத் 
தடவி வாய்க்குள திணித்துக் ச்காண்டார.

"சும்மாதான்… நீரு வபய்னு சசான்னதும்தான் 
ஞாப்கத்துக்கு வருது, ஏதாவது வபய்க்்கறத 
சசாலலுவமம். . . " -ஐயப்பன் மாமாறவ 
உசுப்வபத்தினான்.

மாமா வ்லசான வயாசறனயில ஆழ்நதுவிட்டு, 
"வ்லய்...இது ்கறதயில்ல... உண்றமயான 
சம்பவமாக்கும். அம்பது அம்பத்தஞ்சு 
வருசத்துக்கு முன்னாடி நடநதது..." என்ைபடி 
சதாண்றடறயச் சசருமினார.

"பதிவனழு பதிசனட்டு வயசுதான் இருக்கும் 
எனக்கு. நாடார ்கறடயி்ல வவற்லக்கு 
நின்வனன். ஏதாவது நல்ல வவற்லக்குச் 
வசரத்து விடுவதன்னு எங்க ஒண்ணுவிட்ட 
சித்தப்பாதான் என்றன ஓசூருக்குக் கூட்டிட்டுப் 
வபானாரு. ஒரு உரக் ்கம்சபனியி்ல வவற்லக்குச் 
வசரத்துவிட்டார. எலபர வவற்லதான். சும்மா 
மூட்றட தூக்கிப் வபாடுை வவற்ல..."

"ஏன் மாமா. . நீரு அநதக் ்கா்லத்து 
எஸ்எஸ்எலசிதாவன? அப்ப இநதப் படிப்புக்கு 
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கிளைாரக் வவற்லவய கிறடக்குவம. நீரு ஏன் 
சேலபர வவற்லக்குப் வபானீரு?" -ஐயப்பன் 
இறடமறிக்்க, மாமா முறைத்தார.

"்கறதறயக் வ்களைம்்ல... குறுக்வ்க வபசிட்டு..." 
-மு்கத்றதச் சுருக்கிக் ச்கரண்டார மாமா.

"சரி மாமா... நீரு ்கறதறயச் சசாலலும்..." 
-வ்கா்லப்பன் சசான்னான்.

"ஆங... ்கம்சபனி சரண்டு ஷிப்ட் ஓடும். 
்காற்ல்ல ஏழு மணிக்குப் வபானா மதியம் நாலு 
மணிக்கு வர்லாம். அப்புைம் அஞ்சு மணிக்குப் 
வபானா ஒருமணி வறரக்கு வர்லாம். நடுராத்திரி 
எவன் சவளிவய வருவான். அப்பல்லாம் சுத்தி 
ஒவர ்காடு. ஓசூர சதரியும்்ல... சபாட்டல 
்காடு. அங்கஙவ்க பாறைவம்ல பாறைறய 
தூக்கிசவச்சா்ல இருக்கும் .  இருட்டு்ல 
பாறைறயப் பாரத்தா ஆளு இருக்கிை மாதிரி 
இருக்கும். ஆறளைப் பாரத்தா பாறை இருக்கிை 
மாதிரி இருக்கும். சசடிசயல்லாம் ஒண்ணுக்கும் 
ஒதவ ா த  முளளு .  சவைகுக்குத்த ான் 
சவட்டிட்டுப் வபாவாங்க .  வவற்லறய 
முடிச்சுட்டு ்கம்சபனிக்குளவளைவய படுத்துட்டு 
விடிஞ்ச சபாைவுதான் எல்லவனும் சவளிவய 
வருவான்.  அன்னிக்கு நானும் வவற்லறய 
முடிச்சுட்டு படுத்வதன். ச்காஞ்சவநரத்து்ல 
முழிப்பு தட்டுச்சு. விடியுை வநரமாக்கும்னு வநரா 
சவளிவய வநது றசக்கிறளை எடுத்துட்வடன்..."

"அப்ப விடிய்லயா மாமா?" -நான் வ்கட்வடன்.

"அறதத்தான்்ல சசாலலுவதன். மணி மூணு 
இருக்கும்னு நிறனக்வ்கன். ்கம்சபனிக்கும் 
நான் தஙகியிருநத இடத்துக்கும் அஞ்சு கிவ்லா 
மீட்டராவது இருக்கும். றசக்கிறளை மிறிச்சுட்வட 
வநவதன். அப்பல்லா வராட்டு்ல ற்லட்டு ஏது? 
அம்மாசி முடிஞ்சு அஞ்சாறு நாள இருக்கும். 
வ்லசா சந்லா சவளிச்சம்….” இதுவறர 
சாதாரணக் குரலில வபசிய மாமா திடீசரன்று 
மு்கத்றத ஒருமாதிரி றவத்துக் ச்காண்டு 
குரற்லத் தாழ்த்தினார.

“பாரு... வராட்டு்ல  இருவது வயசு இருக்கும் 
ஒரு புளறளை. சவளறளை வசற்ல ச்கட்டிக்கிட்டு 
நிக்குைா. நான் கிட்ட வபானதும் ற்கறயக் 
்காட்டி என்றன நிப்பாட்டுனா. நல்ல சுநதரியா 
இருநதா. அநதப் பக்்கம்்லாம் சதலுஙகுக்்காரங்க 
அதி்கம்.  எல்லாம் மூக்கும் முழியுமா 
நல்லாத்தான் இருக்கும். என்ன வவணும்னு 
வ்கட்வடன். வாறயத் சதாைநது எதுவும் 
சசால்லமாட்வடஙகிைா. நான் வபாை வழிறயப் 
பாரத்துக் ற்கறயக் ்காட்டினா. சரி, றசக்கிள்ல 

கூட்டிக் ச்காண்டு விடணும்னு வ்கட்குைான்னு 
புரிஞ்சுக்கிட்வடன். வ்கரியல்ல ஏறி இருன்னு 
சசான்வனன். ஆனா ஏை மாட்வடஙகிைா."

"ஏன் மாமா?" -எதுவும் புரியாத மாதிரி 
ஐயப்பன் வ்கட்டான்.

"றசக்கிள இரும்புல்லால்ல. அது இரும்றப 
எப்படி சதாடும்? அப்ப எனக்கு அது புரியல்ல. 
நானும் வ்கரியல ்கம்பி குத்தும்வபா்லன்னு 
நிறனச்சுட்டு குளிருக்்கா வவண்டி ்கழுத்து்ல 
வபாட்டிருநத மப்ளைர துணிறய எடுத்து வ்கரியல்ல 
வபாட்வடன். அப்புைம் அது்ல ஏறி இருநதுக்கிட்டா. 
நானும் றசக்கிறளை மிறிக்்க ஆரம்பிச்வசன். 
ச்காஞ்ச தூரம் சாதாரணமாத்தான் இருநதது. 
அறர கிவ்லா மீட்டர வபானதுக்கு அப்புைம்தான் 
என்னா்ல றசக்கிறளை மிதிக்்க முடிய்லல்ல. 
வ்கரியல்ல ்கனம் கூடிக்கிட்வட வருது. வ்லசா 
ஓரக்்கண்ணா்ல வ்கரியல்ல பாரத்வதன்..."

"என்னாச்சு மாமா?" -இது வ்கா்லப்பன்.

"அநதப் புளறளை அப்படிவயதான் இருக்குைா. 
என்றனப் பாரத்துச் சிரிச்சுக்கிட்வட இருக்்கா. 
எனக்கு என்னவமா உளளுக்குளவளை ஆகுது. 
என்சனன்னு சசால்லத் சதரிய்ல. நானும் 
வபசாம றசக்கிறளை மிறிச்வசன். ஆனா ச்காஞ்ச 
வநரத்து்ல பாரு... வ்கரியல சசக்கு ்கனம் 
்கனக்குது. அநதக் குளிர்லயும் எனக்கு வ்லசா 
சவசரக்்க ஆரம்பிச்சுது. திடீரனு அநதப் புளறளை 
என்ன நிறனச்சுவதா சதரிய்ல. என் இடுப்றபத் 
சதாட்டது மாதிரி இருநதது. அப்ப இளைவட்ட 
வயசுல்லா. எனக்கு ஒருமாதிரி வநதுது. வ்லசா 
இநதிரியம் ஒழுகுை மாதிரி வதாணுச்சு..." -மாமா 
சசாலலிவிட்டு நிறுத்தியதும்...

ஐயப்பனும் வ்கா்லப்பனும் ஒருத்தறரசயாருத்தர 
பாரத்து நமுட்டுச் சிரிப்பு சிரித்துக் ச்காண்டார்கள. 
எனக்கும் வ்லசா்கச் சிரிப்பு வநதது. ஆனால 
சபருமாள மாமா அறதசயறதயும் ்கவனித்தது 
வபா்லத் சதரியவிலற்ல.

"அந்த தநரததுல... ஏய... 
்யாரு நீ? உைக்கு இஙசகன்ை 
தவ்லன்னு ஒரு ஆம்பி்்ளச் 

ெததம் எஙதகத்யா தகட்குற மாதிரி 
இருந்தது. எைக்கு நல்லா தபாதம் 
இல்்ல. ஆைா குரல் தகட்குது. 
தலொ மஙகலா தராடு சதரியுது
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"அவவளைவுதாம்்ல... அதுக்கு வம்ல என்னா்ல 
றசக்கிறளை மிறிக்்க முடிய்ல. நான் றசக்கிவளைாட 
சாய்ஞ்சு விழுநவதன். இடது ்காற்ல தறரயி்ல 
ஊண்லாம்னு பாரத்தா அதுக்குக்கூட ஏ்லாமப் 
வபாச்சு. நான் அப்படிவய மண்ணு்ல விழுநது 
கிடக்வ்கன். அநதப் புளறளை அப்படிவய 
றசக்கிள்லயிருநது இைஙகி நிக்குைா. இவவளைவு 
வநரமும் நான் றசக்கிறளைப் பிடிச்சுட்டுல்லா 
வநவதன். இரும்பு... என்றனத் சதாடாம இருநதவ. 
இப்ப என்றனயப் பாரத்து சிரிச்சுக்கிட்வட 
வநது என் வம்ல ற்கறய றவக்்க வநதா...." 
-சசாலலும்வபாவத மாமாவின் ற்க்களில வராமம் 
எழும்பியது. அவர உடம்சபல்லாம் புல்லரிப்பது 
எனக்குத் சதரிநதது.

"அநத வநரத்து்ல... ஏய்... யாரு நீ? உனக்கு 
இஙச்கன்ன வவற்லன்னு ஒரு ஆம்பிறளைச் 
சத்தம் எஙவ்கவயா வ்கட்குை மாதிரி இருநதது. 
எனக்கு நல்லா வபாதம் இலற்ல. ஆனா குரல 
வ்கட்குது. வ்லசா மங்க்லா வராடு சதரியுது. 
குரல வநத திறசயி்ல அநதப் புளறளை திரும்பிப் 
பாரக்குைா. சபாசுக்குன்னு அவ ்கண்ணு்ல 
ஒரு பீதி. என்றனத் சதாட வநதவ என்றனய 
விட்டுட்டு குரல வநத திறசக்கு எதிரத் திறசயி்ல 
ஓட ஆரம்பிச்சா. இப்பதான் நானும் குரல 
வநத திறசயி்ல பாரத்வதன். நாற்லஞ்சு 
வபரு. துலுக்்கமாருங்க. பளளியி்ல பாஙகு 
ஓதிகிட்டு வாராங்க. அது்ல வயசான ஒருத்தர 
ற்கயி்ல ஒரு துணி. அவரு அநதத் துணிறயச் 
சுழட்டிட்வட ஓடி வரைாரு. இநதப் புளறளை 
அவருக்கு பயநதுக்கிட்டுத்தான் ஓடுது..."

"அவறரக் ்கண்டு இவ ஏன் ஓடுனா?" 
-வ்கா்லப்பன் சநவத்கத்வதாடு வ்கட்டான்.

"என்னத்தவ்ல வ்கட்குவை? அவரு பளளியி்ல 
மநதிரம் ஓதிக்கிட்டு வாராரு. அநதத் துணியி்ல 
சக்தி இருக்கும்்லாவ்ல. அவரு அநதத் துணிறயச் 
சுழட்டுைறதப் பாரத்து இநதப் புளறளை ஓடுது. 
அவங்க எல்லாரும் என்கிட்வட வநதுட்டாங்க. 
அது்ல சரண்டு வபரு என்றனறயத் தூக்கினாங்க. 
அநதப் சபரியவரும் கூடவவ சரண்டுவபரும் 
அநதப் புளறளைறயத் துரத்திக்கிட்வட ஓடுைாங்க. 
அவளும் வீலனு அ்லறிக்கிட்வட ஓடுைா. இனிவம 
இநதப் பக்்கம் உன்றனப் பாரத்வதன்னா சும்மா 
விடமாட்வடன்னு சசாலலிக்கிட்வட அநதப் 
சபரியவரு துணிறயச் சுழட்டிட்டு ஓடுைாரு. 
சரம்ப தூரம் ஓடி அவறளைத் துரத்திவிட்டுட்டு 
வநதாங்க. என்கிட்வட வநத சரண்டுவபரும் 
என்றனத் தூக்குனாங்க. ஏன் தம்பி வநரம்ச்கட்ட 
இநத வநரத்து்ல இப்படி தனியா வர்லாமான்னு 

வ்கட்டாங்க. நான் திருதிருன்னு முழிச்சுக்கிட்டு 
இருநவதன். சரிசரி. . .  பாத்து ்கவனமா 
வபான்னு என்கிட்வட சசாலலிட்டு எல்லாருமா 
கிளைம்புனாங்க. எனக்கு றசக்கிறளை ஓட்ட 
முடிய்ல. நான் உருட்டிக்கிட்வட ஒரு வழியா 
தஙகியிருநத இடத்துக்கு வநது வசரநதுட்வடன்..." 
-சசாலலி முடித்த மாமா சபருமூச்சு விட்டார.

"மாமா! ்கறத நல்லாத்தான் இருக்கு. இநதக் 
்கறதசயல்லாம் உம்ம வீட்்ல சசாலலியிருக்கீைா?" 
-வ்கட்ட என்றனக் கூரநது பாரத்தார.

"ஏவ்லய்... ்கலயாணத்துக்கு முன்னாடி நடநத ப்ல 
்கறத்கறளை சபாண்டாட்டிக்கிட்வட ஆம்பிறளைங்க 
சசால்ல மாட்டாங்கவ்ல. சசரல்லவும் கூடாது. இது 
ஆம்பிறளைக்கு மட்டுமிலற்ல, சபாம்பறளைக்குநதான். 
அவளும் மாப்பிளறளைக்கிட்வட எல்லாத்றதயும் 
சசால்லக்கூடாது. அப்படியிருநதாத்தான் குடும்பம் 
ஒழுங்கா நடக்கும். சரம்ப அன்னிவயான்னியமான 
புருசன் சபாண்டாட்டின்னு சசாலைாங்கல்ல. 
அவங்களும் அப்படித்தான் இருப்பாங்க. 
இப்ப நீங்க என்சனன்ன சசய்யுறீங்கன்னு 
எல்லாத்றதயும் உங்களுக்குக் ்கலயாணம் 
ஆன பிைகு சபாண்டாட்டிக்கிட்வட சசால்ல 
மாட்டீங்கவ்ல. சத்தியம் பண்வைன்..." -மாமா சற்று 
உணரச்சிவசப் பட்டிருநதார.

ச்காஞ்ச வநர அறமதியாய் இருநவதாம்.

"ஏன் மாமா! அநத பளளியி்ல ஓதுை 
ஆம்பிறளைங்க அநத வநரத்து்ல வரற்லன்னா நீரு 
அநதப் புளறளைறயக் ச்கடுத்திருப்பீரா? அல்லது 
அநதப் புளறளை உம்றமக் ச்கடுத்திருக்குமா? 
்கறுப்பா உசரமா இருக்கிை ஆம்பிறளை்கறளைப் 
சபாம்பறளைப் புளறளைங்களுக்கு சரம்பப் 
பிடிக்குமாவம. ஒரு சினிமா்லகூட வசனம் வருது. 
அதனா்ல வ்கட்குவைன்..." -மு்கத்றத சீரியஸா்க 
றவத்தபடி மாமாவிடம் ஐயப்பன் வ்கட்டான்.

"வபாங்கவ்ல! வபாக்்கத்தப் பயலு்கவளை. 
உங்கக்கிட்வட வபாய் ்கறதறயச் சசான்வனன் 
பாரு. இப்ப உங்கறளை மாதிரி பயலு்களுக்குப் 
பயநதுக்கிட்டுத்தான் அது்க மயானத்றதவிட்டு 
சவளிவய வரதிலற்ல. வசாலிறயப் வபாய் 
பாருங்கவ்ல..." -மு்கத்றத உரசரன்று றவத்தபடி, 
நிறுத்தி றவத்திருநத றசக்கிறளை எடுத்துக் 
ச்காண்ட சபருமாள மாமா றசக்கிறளை 
உருட்டியபடிவய நடநதார.

ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு இதுவபாச்லாரு 
்கறதறயச் சசாலலி முடித்துவிட்டு இப்படித்தான் 
வ்காபித்துக் ச்காண்டு வபானார மாமா. ஏன், 
அதற்கு சி்ல மாதங்களுக்கு முன்பும்.         
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சசாக்்கக் ச்காத்தன் சதருவிலிருக்கிை 
மடத்தி்ல ஒரு மூற்லயில முனியாண்டி சாமி 
சன்னதிக்கு பின்னா்ல பிசளைக்ஸ் சினிமா 
வபாஸ்டர, சாக்கு, ப்ல நிை படுத்தாக்்கறளைக் 
ச்காண்டு வபாடப்பட்ட ஒரு சின்ன குடிறசயில 
வாசம். நியூ சினிமா பக்்கத்தி்ல இருக்கிை சபாது 
்கழிப்பறை, குளிய்லறையில மற்ைசதல்லாம். 
்காற்லயில ேரி வி்லாசில இரண்டு இட்லி, 
ஒரு ்காரா வறட ஒரு சுக்கு மலலிக் ்காபி. 
மதியம் அவந்கமா்க சாப்பாடு கிறடயாது. 
இரவில விற்ைது வபா்க மிச்சம் இருக்கிை 
சுண்டல, வறட, எப்பவாவது அது அவந்கமா்க 
மறழ சபய்கிை இரவு வநரமா்க இருக்கும், 
இரண்டாவது ஆட்டம் சினிமா, மற்ைபடி  ஒரு 
்கஷடமுமில்லாமலதான் வாழ்க்ற்க ஓடிக் 
ச்காண்டிருநதது.  

எல்லாம் இரண்டு வருஷம்தான். இசக்கியா 
பிளறளையின் அளைவுக்கு அதி்கமான குடியும்,  
ஆர.எம்.எஸ் பக்்கத்துக்கு அடிக்்கடி வபாய் 
வரைதுன்னு முறையற்ை வாழ்க்ற்கயினால 
மரணம் அவறர தழுவிக் ச்காண்டது. 
அதற்குள ந ாகு  அவரிடம்  சத ாழில 
்கற்றுக் ச்காண்டதுமில்லாமல அவர்களின் 
்கஸ்டமர்கறளையும் ்கவரநது றவத்திருநதான். 
நாகுக்கு ஒரு ச்கட்ட பழக்்கமும் கிறடயாது. 
சவளளிக்கிழறம தவைாமல மீனாட்சி அம்மன் 
வ்காவிலுக்கும், தினமும் இன்றமயில நன்றம 
தருவார வ்காயில ஒரு நாள, மதனவ்காபால 
சாமி வ்காயில ஒரு நாள, கூட்லழ்கர சபருமாள 
வ்காயில ஒரு நாள என்று முறை றவத்து 
வபாய்விடுவான். இறதசயல்லாம் இசக்கியா 
பிளறளை கிண்டல பண்ணிக் கூடப் பாரத்தார. 
சும்மா இருங்க அண்ணாச்சி நான் பாட்டுக்குப் 
வபாவைன் உங்கறளையா கூப்பிடுவதன்னு 
சசாலலிக் ச்காண்வட வபாய் வநது விடுவான்.

இசக்கியா பிளறளை இவனுக்கு விட்டுச் 
சசன்ைது ஒரு நான்கு றசக்கிள சக்்கரங்கள 
சபாருத்திய, ஒரு தளளு வண்டி. அதில ஒரு 
த்கரக் கூறர இருக்கும். வண்டியின் மு்கப்பு 
கீழ்புைம் த்கரத்தால அறடக்்கப்பட்டு  சநலற்ல 
இசக்கி ப்ல்காரங்கள என எழுதப்பட்டிருக்கும். 
இவன் அறத நன்ைா்கப் புதுப்பித்து, றவத்துக் 
ச்காண்டான். இவன் அதில ஒரு குறடயும், ஒரு 
ஸ்டூலும் வசரத்துக் ச்காண்டான். மற்ைபடி, ஒரு 
சிறு மண்சணன்சணய் அடுப்பு, ஒரு இருப்புச் 
சட்டி, இரண்டு ்கரண்டி, பத்து ஸ்பூன்்கள, பத்து 
பீங்கான் சாசர மட்டும், வறட எடுத்து றவக்்க 
இரண்டு எவரசிலவர தாம்பாளைங்கள, மூன்று 

ஆ.ஆனநதன்

்பொ த் தி ர ங ்க ற ளை 
ஒவசவான்ைா்க நன்ைா்கக் 
்கழுவி, அ்லசி பக்்கத்தில 

சவயிலில ்கவிழ்த்து றவத்தான். 
அவனுக்கு உதவியா்க இருநத 
சசல்லப்பா “ஏண்வண இப்படி 
சவயிற்லக் ்கண்டு பயப்படுறீங்க, 

இப்பப் பாருங்க சவயில இருக்கிைதனா்ல 
பாத்திரசமல்லாம் நல்லா பளை பளைன்னு சவரசா 
சரடி ஆயிருதில்ல” என்ைான். 

‘‘வபாடா மூதி அப்புைம் நாமதாண்டா 
சவயில்ல வபாய் வியாபாரம் பண்ணனும். 
நான் அத நிறனச்சுதாண்டா பு்லம்பிக்கிட்டு 
இருக்வ்கன்’’

‘‘சரிண்வண ச்காஞ்சம் வ்லட்டாப் வபானாப் 
வபாச்சு”

“வ்லட்டாப் வபானா நம்ம பதிவு இடம் 
வபாயிருவமடா”

“ஆமால்ல. சரிண்வண கிளைம்ப்லாம் சரியா 
இருக்கும்”

நாகு, திருசநலவவலி பக்்கத்தில ஒரு 
கிராமத்தில நன்கு வாழ்நது ச்கட்ட குடும்பம். 
அப்பாவும் அம்மாவும் இைநது வபாகும் 
சபாழுது நாகுக்கு பதிசனட்டு வயசுதான் 
இருக்கும். பக்்கத்து வீட்டு இசக்கியா பிளறளை 
கூப்பிட்டாரன்னு அவருக்குத் துறணயா்க 
சறமயல வவற்லக்கு வநதவன்தான் மதுறரக்கு. 
இப்ப நாகுக்கு இருபத்திவயழு வயசாச்சு 
இன்னும் ஊரப் பக்்கம் வபா்கவிலற்ல. நாலு 
வபர மதிக்கிை அளைவுக்கு ஒரு வாழ்க்ற்க வநத 
பிைகுதான் கிராமத்துக்குப் வபா்கணும்னு ஒரு 
முடிவவாட இருக்்கான்.

மதுறரக்கு வநத பிைகுதான் சதரிநதது 
இசக்கியாபிளறளை சறமயலுக்கு கூப்பிடவிலற்ல, 
தளளு வண்டியில சுண்டலும், வறடயும் வபாட்டு 
வம்லக் வ்காபுர வாசல சதருவில சசன்ட்ரல 
சினிமாப் பக்்கம் சதருவில வண்டிவயாடு நின்று 
ச்காண்டு வியாபாரம் சசய்ய துறணக்கு ஆள 
வதறவக்்கா்க கூட்டிட்டு வநதிருக்்காரன்னு. ஊர்ல 
ஒரு வபாக்கும் இல்லாம சுத்திக் ச்காண்டிருநத 
நாகுக்கு இதுவவ ஒரு சபரிய விஷயமா்க 
இருநதது.  ்கழுறத வதய்ஞ்சு ்கட்சடறும்பான 
்கறததான்னு யாரும் சசாலைதக்கு முன்னா்ல 
நாமும் ஒரு இடத்துக்கு வநதிரணும்ன்னு 
ஒரு சவறியி்ல அவர கூட இருநதுச்காண்வட 
ச்காஞ்சம் சதாழிலும் ்கத்துகிட்டான்.

சிறுகதை
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வற்க சுண்டல்களுக்குரிய எவர சிலவரில 
மூன்று உயரச் சட்டி்கள ஒரு பிளைாஸ்டிக் ்கப் 
இரண்டு சிறிய வாளி்கறளையும் அண்ணாச்சி 
இவனுக்கு விட்டுச் சசன்றிருநதார.

இறவ்கறளைத்தவிர வியாபாரத்தின் புதுவரவு 
சசல்லப்பா. சதன்்காசிப் பக்்கமிருநது வீட்றட 
விட்டு ஓடி வநது இவனிடம் பசிக்குதுன்னு 
ற்க நீட்டி நின்ைவறன அப்படிவய வவற்லக்கு 
வசரத்துக் ச்காண்டான். அவனும் இவனுக்கு 
ஒரு அடிறமறயப் வபா்ல இருநது உதவிக் 
ச்காண்டிருநதான்.

சாயுங்கா்லம் சசன்ட்ரல சினிமா வாசலில 
்கறட வபாட்டால இரவு பதிவனாரு மணி வறர 
வியாபாரம் நடக்கும். இறடயில வபாலீஸ் 
சதாநதரவு இலற்லசயன்ைால அஙவ்கவய 
இருநது வியாபாரத்றத முடித்து விட்டு 
வீடறடய பனிசரண்டு மணியாகிவிடும். வபாலீஸ் 
சதாநதரவு இருநதால வண்டிறய அப்படிவய 
டவுன்ோல வராடு வழியா்க தளளிக் ச்காண்வட 
ரயிலவவ ஸ்வடசன் வறர வபாய் பஸ் ஸ்டாண்டு, 
சபருமாள வ்காவில, மீனாட்சி டாக்கீஸ்ன்னு 
சுத்தி வநது வியாபாரம் முடிய சி்ல வநரம் 
இரண்டாம் ஆட்டம் முடிகிை வநரம் ஆகிவிடும். 

இன்னும் இரண்டு நாட்்களில தமுக்்கம் 
றமத ானத்தில  சித்திறரத்  திருவிழா 
சதாடஙகிவிடும். அஙவ்க வபாய் வண்டிறய 
நிறுத்தினால ச்காஞ்சம் நல்ல வியாபாரம் 
ஆகும். ்காரப்பவரஷன் அதி்காரி்களுக்கும், 
வபாலீஸ்்காரர்களுக்கும் ச்காடுக்்க பணம் 
தனியா்க எடுத்து றவத்துவிட்டான். பறழய 
நியூஸ் வபப்பர  வாஙகி சபாட்ட்லம் வபாட 
வசதியா்கக் கிழித்து றவத்து விட்டான். வறட 
சுட புது எண்சணய், சுண்டல வற்கயைாக்்களுக்கு 
கீழமாசி வீதியில வபாய் வதங்காய், பருப்பு 
வற்க்கறளைசயல்லாம் நல்ல நயம் சரக்்கா்க 
வாஙகி றவத்துவிட்டான்.

“சசல்லப்பா நாறளைக்கு ஒரு நாள லீவுடா”

“ஏண்வண”

“இன்றனக்கு சவளளிக் கிழறமயா, 
ஞாயித்துக்கிழறமயிலிருநது நாம தமுக்்கத்தி்ல 
சபாருட்்காட்சிக்கு. வபா்கணுமில்ல”

“சரிண்வண”

ஞாயிற்றுக் கிழறம ்காற்ல ஆறு மணிக்வ்க 
இருவரும் வண்டியத் தளளிக் ச்காண்டு 
தமுக்்கம் வநாக்கி நடக்்கத் சதாடஙகினார்கள. 
அஙவ்க வபாய் வசரும் சபாழுது மாற்ல 

மூன்று மணிக்குத் சதாடங்க இருநத 
சபாருட்்காட்சிக்்கா்க வவற்ல்கள மும்முரமா்க 
நடநது ச்காண்டிருநதன.

வாசலிவ்லசய நிறுத்தி பாஸ் இருக்்கான்னு 
வ்கட்ட சசக்யூரிட்டி ற்கயில பணத்றதத் 
தி ணி த் து வி ட் டு  உ ள வளை  நு ற ழ ந து 
திறசசயல்லாம் பாரத்து நாள முழுவதும் 
சவயிலில்லாமல நிழ்லா்க இருக்கும் ஒரு 
இடமா்கப் பாரத்து வண்டிறய நிறுத்திவிட்டு 
மற்ை வவற்ல்கறளைப் பாரக்்கத் சதாடஙகினான், 
நாகு. சசல்லப்பா பரபரப்பாகி வவற்ல்கறளை 
நாகுக்கு இ்லகுவாக்கினான். இரண்டு நாட்்களில 
சபாருட்்காட்சிக்கு எல்லா அரஙகு்களும் 
வநது விட சபாருட்்காட்சி ்கறளை ்கட்டத் 
சதாடஙகியது. இவனுக்கு வநர எதிரில டிலலி 
அப்பளைம் ஸ்டால வநததில இவனுக்குக் 
ச்காஞ்சம் வருத்தம் இருநதாலும் வியாபாரம் 
ஒன்றும் குறையவிலற்ல என்கிை சநவதாஷமும் 
இருநதது. எல்லாம் நம்ம ற்கயிவ்லல்லடா 
இருக்குன்னு சசல்லப்பாவிடம் சசாலலிக் 
ச்காண்டான்.

மூன்ைாம் நாள மாற்லயில இன்னும் 
சபாருட்்காட்சிக்கு யாரும் வராத அநதி 
வவறளையில, “ஏங்க இங்க எங்க குழாய் 
இருக்குன்னு” வ்கட்டுகிட்வட எதிரில வநது 
நின்ைவளதான் ராணி. இவன் “என்ன குழாய் 
ன்னு” வ்கட்்க என்ைான்.

“என்ன நக்்க்லா” தண்ணிக் குழாயத்தான் 
வ்கக்வ்கன்” ”இங்க வவை எதுவும் குழாயி்ல 
வருதான்னு” வ்கட்டாள. “அய்ய இநத விருதாப் 
வபச்சுக்கு ஒண்ணும் குறைச்சலில்ல, நான் 
வ்கட்டது தண்ணிக் குழாயா, குடிக்கிை தண்ணி 
குழாயான்னு” என்ைான். “அப்படியா, குடிக்கிை 
தண்ணிக் குழாய்தான் ற்க்ல பாட்டில இருக்கு 
பாக்்கலியாண்ணு” என்ைாள. “பாட்டில எங்க 
சதரியுதுன்னு சசாலலி சிரித்துக் ச்காண்வட, 
அங்க வடக்்க ஒரு ஊதாக் ்க்லர டிரம் சதரியுதா 

சித்திரைப் ப�ொருட்ொடசி 
நிரைவேறும் சமயம் அடிக்டி 
சந்தித்்த ைொணி இேரைத் வ்தடி 

ேைவேயிலரலை. நொகு அேரைத்வ்தடி 
ஒரு இைவு வ�ொகும் ப�ொழுது, 
உளவை உட்ொர்ந்து அழுது 

ப்ொண்டிருந்்தொள.
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அதுக்குப் பின்னா்ல வபாய் பாரு குழாய் 
இருக்கும். மத்த தண்ணிக்ச்கல்லாம், சதற்்க 
வபாணும் சரியா என்ைான். சரிதான், தப்பாவா 
சசால்லப் வபாறீ்க, சசாலலிக் ச்காண்வட 
வடக்வ்க நடக்்கத் சதாடஙகினாள.

ஒரு வார இறடசவளியில ஒரு மதியம் 
மும்முரமா்க சுண்டலுக்கு வதங்காய் துருவிக் 
ச்காண்டிருநத நாகு பக்்கத்தில யாவரா நிற்பது 
வபா்லத் வதான்ை பாரத்தான் இவளதான்.

“என்ன இநதத் துருவு துருவிறீ்க, நல்லா 
சறமயல வருவமா” என்ைாள.

“ஆமா. நான் சுண்டல விக்கிவைன், நீ என்ன 
பண்வை”

“நாநதான் ்கடல ்கன்னி சதரியாதா” என்ைாள.

“அடிப்பாவி நீதான் அநத ஏமாத்துக்்காரியா” 
என்ைான்.

“ஏமாத்துவைாம்னு சதரிஞ்சும் அவவளைவு 
கூட்டம் வருவதய்யா”

“சரி ்கடல ்கன்னி வபர என்ன”

“்கடல ்கன்னிதான்”

“ஏட்டி வபறரச் சசான்னா என்ன குறைஞ்சா 
வபாயிருவவ, என் வபரு நாகு, நா்கராென்” 
என்ைான்.

“ராணி” என்ைாள.

“என்னய என்ன நீ பாட்டுக்கு ஏட்டின்னு 
கூப்பிட்ட, எநத ஊரு”

“திருசநலவவலிப் பக்்கம்” என்ைான்.

“நான்கூட சுரண்றடப் பக்்கம்தான்”

“அப்படியா நம்மாளைா வபாயிட்டிவய” என்ைான்.

“நான் என்ன உன் ஆளைா” ன்னு சசாலலிக் 
ச்காண்வட இவனது ஸ்டூலில உட்்காரநது 
ச்காண்டாள.

“ஏயப்பா, என்னா வ்காபம் வருது, நம்ம 
ஊர பக்்கம்ன்னு சசாலைததான் அப்படி 
சசாலலீட்வடன்”

“பரவாயில்ல....பரவாயில்ல”

ச்காஞ்ச வநர சமளைனத்திற்குப் பிைகு, 
சுண்டல சரடியா சாப்பிடக் கிறடக்குமான்னு 
வ்கட்டாள. அவிச்சு, தாழிச்சு றவத்திருநத 
சுண்டற்ல எடுத்து ஒரு சாசரில வபாட்டு துருவிய 
வதங்காறய ச்காஞ்சம் அதி்கமா்க அதன் வமவ்ல 

தூவி ஒரு ஸ்பூன் வபாட்டுக் ச்காடுத்தான். ராணி 
சாப்பிட ஆரம்பித்தாள, என்ன உப்புச்லம்மாம் 
்கசரக்டா இருக்்கான்னு வ்கட்டான். 

“நாகு பிரமாதம். நல்லா சறமயல 
வரும்வபா்ல”

“சறமயச்லல்லாம் வராது சுண்டலும் 
வறடயும் நல்லாப் வபாடுவவன்”

“சரி, ராணி உஙகூட யார இருக்்கா, 
வீட்டுக்்காரரா”

“ச்காஞ்சம் ச்காழுப்புதான்யா உனக்கு 
இப்படி சவறுங்கழுத்வதாட இருக்வ்கன், 
வீட்டுக்்காரரான்னு வ்கட்கிவைவய, அவர எங்க 
அப்பா”

‘ ‘சரி அநதத் சதாட்டிக்குளளை எப்படி 
அவவளைவு வநரம் படுத்துக் கிடக்்க. ்கண்ண 
வவை சிமிட்டவவ மாட்வடஙகிை. எதுவும் மருநது 
சாப்பிடுவியா?’’

வ ய ாவ  உனக்கு  உண்றமயிவ்லவய 
ச்காழுப்புத்தான்யா, எல்லாம் பயிற்சிதான்யா. 
சரி சரி நான் வபாவைன், இப்பப்வபாய் ்கண்ணாடி 
முன்னா்ல உட்்காநதாத்தான் ஆறு மணிக்கு 
படுக்்க முடியும். நாகு ஐநதறர மணிக்கு வா, 
நான் சதாட்டிக்குளளை படுக்கிவைனா இல்ல 
சதாட்டிக்குப் பின்னா்ல படுக்கிவைனான்னு 
பாக்்க்லாம்ன்னு சசாலலிக் ச்காண்வட வசற்ல 
தற்லப்றப ச்காஞ்சம் ்கஷடப்பட்டு இழுத்து 
விட்டுக் ச்காண்டு கிளைம்பினாள.

நாகு சாரத்றத இறுக்கிக் ்கட்டிக் ச்காண்டு, 
சசல்லப்பாறவத் வதடினான், நல்ல வவறளை 
அவன் அங்க இலற்ல.

இரண்டு நாள ்கழித்து மீண்டும் ராணி ்காற்ல 
வநரத்தில வதடி வநதாள. ‘‘என்ன நாகு இன்னும் 
குளிக்்க்லயா’’ன்னு வ்கட்டுக் ச்காண்வட.

இலற்ல ராணி ச்காஞ்ச வநரம் ஆகும். 
்கடல ்கன்னி சசளைக்கியமா, ்கடல ்கன்னி 
வறட சாப்பிடுமான்னு வ்கட்டுக் ச்காண்வட 
பீங்கான் தட்டில இரண்டு வறடறய றவத்து 
நீட்டினான். ராணி வநத்றதய வறடதான் தப்பா 
எடுத்துக்்காதன்னு சசாலலிக் ச்காண்வட 
ச்காடுத்தான். வயாவ வபசாம இரு வறட சூப்பரா 
இருக்கு, சட்னி இருநதா இன்னும் சூப்பரா 
இருக்கும் என்ைாள, ஊகும் சட்னி ஊசிப் வபாச்சு. 
நாறளைக்கு வா ்காற்லயிவ்லவய ச்காஞ்சமா 
அறரச்சு றவக்கிவைன்னு சசான்னான். 
வநதுட்டாப் வபாச்சு என்ைாள.
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ற்கறயக் ்கழுவிக்ச்காண்வட, ”உன்னய 
மாதிரி வறடப் வபாட பழகிவனாம்்ல இப்படி 
படுத்துக்கிட்டு, எனக்குக் ச்காஞ்சம் கூட 
பிடிக்்க்ல”

“ஏன் ராணி, இதுவும் ஒரு சதாழிலதாவன”

“நீதான் சமச்சிக்்கணும்” “ஒவசவாருத்தனும் 
முன்னா்ல வநது நின்னுக்கிட்டு என்ன என்ன 
வபசுரான்னு எனக்குத்தான சதரியும், பதிலும் 
வபச முடியாது, ்கண்றணயும் சிமிட்ட முடியாது, 
உடம்றபயும் அறசக்்கக் கூடாது எனக்கு எப்படி 
இருக்கும் சதரியுமா”

“.............................”

“என்ன அசிங்கமா வபசுவாங்க சதரியுமா” 
“வநத்து ஒருத்தன் அவன் பிரண்டுகிட்ட 
சசாலைான் யப்பா எவவளைவு சபரிசுன்னு” அதுக்கு 
அவன்பிரண்டு “எறதச் சசாலவைஙகிைான்”

“எதச் சசான்னாங்க”

“ஏய் நாகுன்னு ஒரு சபாய் வ்காபத்துடன் 
ற்கறய ஓஙகிக் ச்காண்டு அடிக்்க வநதாள”

“சரி இதுக்கு எதுக்கு வ்காபம், உண்றமதான” 
என்ைான்.

ராணிக்கு ்கண்்களிலிருநது சபா்ல சபா்லன்னு 
்கண்ணீர வடிய ஆரம்பித்தது, நீயுமா, நான் என்ன 
எல்லாருக்கும் ்காட்ைதுக்்கா வச்சுருக்வ்கன்” 
என்ைாள.

நாகு பக்்கமா்க சநருஙகி வநது அவள 
ற்க்கறளைப் பற்றிக் ச்காண்டு நீ இவவளைவு 
வருத்தப்படுவவன்னு எனக்குத் சதரியாது, 
சும்மா கிண்டல பண்வணன்” என்ைான்.

“இனிவம கிண்டல பண்ணக்கூடாது” 
என்ைாள.

“சரி உங்கப்பாகிட்ட சசாலலி வவை 
சதாழிலுக்கு மாை வவண்டியதுதான”

“அதுக்கு இருபத்தி நாலு மணி வநரமும் 
சாராயத்துக்கு ்காசு வவணும் அதுக்கு 
இது்லதான நல்ல ்காசு வருது. இரண்டு 
ரூபாயக் ச்காடுத்துட்டு எவவளைவு வநரம் 
வவணாம்னாலும் நின்னு நிதானமா பாக்்க்லாம், 
எனக்குக் ்காது வ்கட்கும் சதரிஞ்வச அசிங்க 
அசிங்கமா வபச்லாம், அதுக்குத்தான திரும்பத் 
திரும்ப வரைாங்க”

“சரி விடு, நான் வவண்ணா உங்க அப்பாகிட்ட 
வபசவா”

”உடவன அநதாளு நீசயன்ன அவளுக்கு 
வக்்கா்லத்து அவளை வச்சிருக்கியான்னு வாய் 
கூசாம வ்கட்பான்”

“அய்வயா ராணி நான் வர்லப்பா” “நீ வவணா 
என் கூட வநது வசரநதிவரன்”.

“வபாய்யா என்ன இருநதாலும் அவன் என் 
அப்பநதான் விட்டுட்டு வர  முடியாது”

“சரி ராத்திரி உன் வஷா பாக்்க வரவைன், 
எத்தன மணிக்கு வரை”

“”ஒம்பது மணிக்கு வம்ல வா, ஆவளை 
இருக்்காது”

“நீ, இருப்பியா”

“சீ வா”ன்னு மூக்ற்க ஒரு மாதிரி சுருக்கி 
வழிப்புக் ்காட்டிக்  ச்காண்வட  ்கவரச்சியா்க 
நடநது வபானாள. வபானவள ச்காஞ்ச தூரத்தில 
திரும்பி வநது, உனக்கு என்ன ்க்லர பிடிக்கும் 
என்ைாள, எனக்கு புளுன்னா சராம்பப் பிடிக்கும் 
ஏன் என்ைான், அவள சிரித்துக் ச்காண்வட 
அவசியம் வரணும் சசாலலிக் ச்காண்டு 
நடநதாள.

மாற்லயிலிருநது நாகு ஒரு பரபரப்புடன் 
இயஙகிக் ச்காண்டிருநதான், சசல்லப்பா 
அவறனக் ்கவனித்துக் ச்காண்வட அவனுக்கு 
சமமா்க வவற்ல்கறளை இழுத்துப் வபாட்டு 
சசய்து ச்காண்டிருநதான்.  ஒன்பது மணிக்கு 
மு்கம் ்கழுவி அழுநதத் துறடத்துக் ச்காண்டு 
சட்றடறய மாற்றிக் ச்காண்டு, சசல்லப்பா 
ச்காஞ்ச வநரம் பாத்துக்்க நான் வபாய் 
இநத ராணிறயப் பாத்திட்டு வநதுரவைன்னு 
ந்கரநதான்.

ராணியின் அப்பா வாங்க வறட வண்டி 
தம்பியில்ல வபாங்க வபாய் பாருங்க டிக்ச்கட் 
எல்லாம் வவண்டாசமன்று சசாலலிக் 
ச்காண்வட உளவளை அனுமதித்தார. நல்ல 
இருட்டில ஒரு தண்ணீர சதாட்டியில விளைக்கு 
எரிய சதாட்டிக்குள அல்லது சதாட்டிக்கு 
அநதப்புைம் ராணி ்கண்றணக் ்கவரும் 
புளு வம்ல்லங்காரத்திலும், இடுப்புக்கு கீவழ 
சவளறளையும் மஞ்சளும் ்க்லநத மீனின் உடல 
வபா்ல றதக்்கப்பட்டிருநத ஆறட்கறளையும் 
அணிநது ச்காண்டு ஒரு ற்கறய தற்லக்குத் 
தாஙகு ச்காடுத்துக் ச்காண்டும், இன்சனாரு 
ற்கறய சபருமாறளைப் வபா்ல உடம்பில 
றவத்துக் ச்காண்டும் படுத்துக் கிடநதாள. 
்கால்களில இருநத சசதில்கள இவ்லசா்க 
ஆடிக்ச்காண்டிருநதது. நாறளைக்கு எப்படீன்னு 
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ராணிகிட்ட வ்கட்்கணும்னு நிறனத்துக் 
ச்காண்வட  பாரத்துக் ச்காண்டிருநதான், அவள 
இறமக்்காமல அப்படிவய கிடநதாள. இன்னும் 
ச்காஞ்சம் ஒளிறயக் குறைத்தால அப்படிவய 
்கடல ்கன்னிதான்னு நிறனத்துக் ச்காண்டு 
அவறளைப் பாரத்து சிரித்தான், அவள அப்படிவய 
கிடநதாள. சரி வபா்க்லாம்ன்னு திரும்ப 
இவறனப் பாரத்து ்கண்ணடித்தாள. இவனும் 
பதிலுக்குக் ்கண்ணடிக்்க, ்கண்்களைாவ்லவய, புளு 
டிரஸ் எப்படி என்று வ்கட்டான், அவள வ்கட்டது 
இவனுக்கு வவறு மாதிரி புரிய ற்கயாவ்லவய 
ச்காஞ்சம் சபரிசுதான்னு றசற்க சசய்ய 
அவள சீன்னு சபாய்க் வ்காபம் ்காட்டினாள. 
இவன் ்கடி்காரத்றதக் ்காட்டி ஒரு மணிக்கு 
வரவைன்னு சசாலலிவிட்டு அவறளைப் பாரத்து 
்கண்ணடித்துவிட்டு கிளைம்பினான். அவள 
சிரித்துக் ச்காண்டாள.

ஒரு மணிக்கு சசல்லப்பா  நல்லா 
தூஙகிட்டானான்னு பாரத்துட்டு சாரத்றதக் 
்கட்டிக் ச்காண்டு கிளைம்பினான். ்கடல 
்கன்னி கூடாரம் இருட்டிக் கிடநதது, உளவளை 
சமழுகுவரத்தி ஏற்றி றவத்தாற் வபால இரவு 
விளைக்கு எரிநது ச்காண்டிருநதது, ராணியின் 
அப்பா குடியின் வபாறதயில முனஙகிக் 
ச்காண்வட தறரயில உருண்டு ச்காண்டிருநதார, 
இவன் அவறர இவ்லசா்க சதாட்டு ஓரமா்க 
படுக்்க றவத்தான்.

“அவர என்ன அஙவ்கவயவா படுக்்கப் வபாைார 
இன்னும் ச்காஞ்ச வநரத்தி்ல திரும்பி இவத 
இடத்தி்லதான் கிடப்பாரன்னு” குரல வ்கட்்க 
ராணி நின்று ச்காண்டிருநதாள. இவனுக்கு 
அவறளைப் பாரக்கும் சபாழுது ஒரு ராணிறயப் 
வபா்லவவ வதான்ை “ராணி” ன்னு ஒரு மாதிரியான 
குரலில கூப்பிட்டான்.

“நாகுன்னு சசாலலிக் ச்காண்வட அவறனக் 
ற்கறயப் பிடித்து இழுத்துக் ச்காண்டு உளவளை 
வபானாள’ ஒரு பிளைாஸ்டிக் நாற்்காலியக் ்காட்டி 
முதல்ல உட்்காருன்னு சசாலலிக் ச்காண்வட 
ச்காஞ்சம் உளவளை வபாய் ற்கயில எறதவயா  
ச்காண்டு வநது ச்காடுத்தாள.

“இது என்ன”

“சாப்பிட்டுப் பாரு”

“இநதா நீயும் சாப்பிடுன்னு அவளுக்கு 
ச்காஞ்சம் ச்காடுத்தான்”

அவள ற்கறய நீட்டாமல மு்கத்றத 
நீட்டினாள, நாகு ஒரு விநாடி திற்கத்துவிட்டு 

அவள வாயில ச்காடுத்தான்”

“ராணி, அலவா சூப்பர என்ைான்”

”உனக்்கா்கத்தான் வாஙகி வச்வசன்” 

இநதான்னு இன்சனாரு வாய் ச்காடுத்தான். 
உங்கப்பா எப்பத்தான் சதளிஞ்சு எநதிருப்பாரன்னு 
வ்கட்டான். எனக்வ்க சதரியாது, நான் ்காற்லவ்ல 
எட்டு மணிக்கு எநதிருப்வபன் அவரும் 
உக்்காநதிருப்பார அவவளைவுதான்.

“சாய்ங்கா்லம் உன் புளு ்க்லர டிரஸ் நல்லா 
இருநதிச்சு ராணி” என்ைான்.

“உனக்குப் பிடிக்குவமன்னுதான் வபாட்வடன், 
அப்பா கூட வநத்துதான புளுன்னுச்சு நான்தான் 
இருக்்கட்டும்ன்னு சசாலலி சமாளிச்வசன்” 
“நீ புளு ்க்லறரயா பாத்திரிருப்ப, நீயும் ஒரு 
ஆம்பறளைதானய்யா”

நாகு சட்சடன்று எழுநது நின்ைான், ராணி 
பதறிப் வபாய் “என்ன” என்று வ்கட்டுக் ச்காண்வட 
அவறன சநருஙகி நின்ைாள. நாகு அவள 
வமாவாக்்கட்றடறய தூக்கி பிடித்து என் கூட 
வநதிரு ்கலயாணம் பண்ணிக்்க்லாம் என்ைான். 
“நான் சரடி ஆனா உன் வருமானத்தி்ல 
எங்கப்பாவுக்கும் வசரத்து வசாறு மட்டுமல்ல 
சாராயமும் வாஙகி ச்காடுத்து உனக்கு 
்கட்டுப்படியா்காது, எங்கப்பாவும் அதுக்கு 
சம்மதிக்்காது”ன்னு சசாலலிக் ச்காண்வட 
அவள ்கழுத்றத இரண்டு ற்க்களினாலும் ்கட்டிக் 
ச்காண்டாள, நாகு அப்படிவய ச்காஞ்ச வநரம் 
நின்று ச்காண்டிருநதான், அவள மு்கத்றத 
சநருஙகி வநது “என்ன” என்ைாள, நாகு 
ராணிறய இடுப்வபாடு வசரத்து அறணத்துக் 
ச்காண்டான்.

சித்திறரப் சபாருட்்காட்சி நிறைவவறும் 
சமயம் அடிக்்கடி சநதித்த ராணி இவறனத் 
வதடி வரவவயிலற்ல. நாகு அவறளைத்வதடி ஒரு 
இரவு வபாகும் சபாழுது, உளவளை உட்்காரநது 
அழுது ச்காண்டிருநதாள. நாகு பதறிப் வபாய், 
“ராணி, என்னாச்சு ஏன் அழுகிைன்னு வ்கட்்க” 
“வபாய்யா இனி ஒன்னய அடுத்த வருஷம்தான 
பாக்்க முடியும், அதான்” என்ைாள.

“அதான் அடுத்த வருஷம் அவசியம் 
பாப்வபாமில்ல”

“அப்ப நடுவி்ல என்ன நிறனக்்கவவமாட்டியா, 
நீயில்லய்யா எல்லா ஆம்பிறளை்களும் 
இப்படித்தான்”

“சீ அப்படி நிறனக்்காத நான்தான் உன்றனய 
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்கட்டிக்கிறீயான்னு வ்கட்வடன், மாட்வடன்கிை, 
நான் என்ன சசய்ய”

“அட வபாய்யா அசதல்லாம் நடக்்காது, 
ஆனா நான் சசாலைத வ்களு, நாங்க இன்னும் 
பதிறனநது நாளுக்கு நான் சசான்வனல்ல அநத 
ஊர திருவிழாதான் இருப்வபாம், நீயும் அங்க 
வநது ்கறடறயப் வபாவடன்.”

“இல்ல ராணி மதுறரயி்ல எங்க வாடிக்ற்க 
இடம் வபாயிரும், இங்க இருநதா்லாவது 
இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்தி்லயாவது உன்னக் 
்கட்டிக்்க்லாம், மதுறரய விட்டுப் வபாயிட்டா 
நாலு ்காசு சம்பாரிக்்க முடியாது”

“சரி நாறளைக்கு கிளைம்புவைாம், முடிஞ்சா 
திருவிழாவுக்கு ஒரு நாள வா”ன்னு சசாலலிக் 
ச்காண்வட நாகுறவ முதுகுப் பக்்கமா்க 
இறுக்கிக் ்கட்டிக் ச்காண்டாள.

” ச சல்லப் ப ா  ந ான்  எங வ்கய ாவது 
ஊருக்குப் வபானா, தனியா இரண்டு நாள 
சமாளிச்சுருவியாடா’

“என்னண்வண நீங்கள வபாயிட்டு வாங்க நான் 
பாத்துகிவைன்னு” சசல்லப்பா சசான்னதும், 
இருக்கிைதிவ்லவய நல்ல சட்றடயும், வபண்ட்டும் 
வபாட்டுக் ச்காண்டு ராணிறய வதடிப் 
புைப்பட்டான்.

முதலில ஒரு மணி வநர ரயில பயணம் 
பிைகு அறர மணி பஸ் பயணமுமா்க ராணி 
சசான்ன திருவிழா ஊறர வநதறடநதான். 
முலற்லயாற்ைாங்கறரயில வராட்டுக்கு சதற்குப் 
பக்்கம் வ்காவிலும், வடக்குப் பக்்கம் ஒரு 
சபரிய றமதானமுமா்க இருநதது ஊர. 
வ்காவிலில ஒரு வார ்கா்லம் திருவிழாவும், 
றமதானத்தில பதிறனநது நாட்்களுக்கு 
வ்களிக்ற்க்களுக்கும் அனுமதி உண்டு என்று 
ராணி சசாலலியிருக்கிைாள

றமதானத்தில ராட்டினம், சிறிய சரக்்கஸ், 
சபரிய செயண்ட் வீல ராட்டினம், துப்பாக்கி 
சுடுதல,  பலூன் உறடத்தல,  சின்னப் 
பிளறளை்கள விறளையாட ஒரு குற்க வபான்ை 
அறமப்பு, சிறிய ரயில வண்டி, பிளறளை்கள 
ஓட்டி வமாதி வமாதி விறளையாட ஒரு ்கார 
றமதானம், ப்ல வற்கயான சூதாட்டம், சரபத் 
வண்டி  பலூன் வண்டி, ெவவு மிட்டாய், பஞ்சு 
மிட்டாய், சுண்டல வண்டி எல்லாம் இருநதது. 
றமதானத்தின் நடுவில ஒரு உயரமான கூடாரம், 
அது ஒரு பிரமிட் வபா்ல எநதப் பக்்கம் இருநது 
பாத்தாலும் முக்வ்காணமா்கத் சதரிகிை மாதிரி 

ஒரு அறமப்பு, அவந்கமா்க நடுவில ஒரு உயர 
தடியில வமலிருநது கீழா்க எல்லாப் பக்்கமும் 
இைக்கி ப்லத்த ஆணி்களைால தறரவயாடு நன்கு 
அறையப்பட்ட ஒரு கூடாரம்.

இவன் வபான  மதிய வநரம் எல்லா 
விறளையாட்டு்களும், ராட்டினங்களும் கூட்டம் 
கூட்டமா்கக் ச்காண்டாடிகிட்டு இருக்்க, இநதக் 
கூடாரத்தில மட்டும் ஆள நடமாட்டவம இலற்ல, 
விளைம்பர ப்லற்க எதுவுவமயிலற்ல. இரண்டு 
முறை றமதானத்றதச் சுற்றி வநது, இரண்டு 
முறை வ்காவிலுக்குளவளையும் சவளிவயயும் 
வதடியும் ராணி ்கண்ணில படவவயிலற்ல.

மணி மூன்று என்று சதரிய வநததும் அவறன 
அறியாமவ்லவய பசி வநதது. இருக்கிைதிவ்ல 
சபரிய ஓட்ட்லா்கப் பாரத்து, மூற்லயில கிடநத 
ஒரு வமறெயில தனியா்க அமரநது ச்காண்டு 
வநதவரிடம் ஒரு சாப்பாடு என்ைான்.

பாதி சாப்பாட்டில சாருக்கு என்னமும் 
வவணும்னா கூச்சப் படாம வ்களுங்கன்னு 
சசாலலிக் ச்காண்வட பறிமாரியவர அவனுக்கு 
எதிர வசரில வநதமரநதார. 

இவன் சிரித்துக் ச்காண்வட இநதத் திருவிழா்ல 
்கடல ்கன்னி கிறடயாதான்னு வ்கட்டான். இல்ல 
சார, வபான வருஷம் வபாட்டாங்க, ஆனா இநத 
வருஷம் அத விட சபரிசா இநதத் ”தீக்குச்சி 
டான்ஸ்”த்தான் வபசிக்கிைாங்கன்னு சசான்னார.

“என்னது தீக்குச்சி டான்ஸா” அப்படீன்னா?

“நான் இன்னும் பாக்்க்ல சார, ஆனா ராத்திரி 
பாருங்க கூட்டத்றத”

“என்ன நடக்கும்”

“சார உளளை வபானீங்களைா?”

“ஆமா”

“நடு றமதானத்தி்ல ஒரு உயரமான கூடாரம் 
பாத்தீங்களைா, அதுதான் அது நடக்கிை இடம்”

“சராம்ப சின்னக் கூடாரமல்ல இருக்கு, 

மீண்டும் ைொணிரயத் வ்தடிைொன், 
எங்கும் அேள ப்தன்�டவிலரலை. 

ப்ொஞச வநைம் உட்ொைலைொம்ன்னு ஒரு 
புளிய மைத்்தடியில உட்ொர்ந்்தொன், 
அேரையும் அறியொமல தூங்கி 

விடடொன். ் ண் விழித்துப் �ொர்ககும் 
ப�ொழுது மணி ஆறு.
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அதி்ல வபாய் எப்படி டான்ஸ்.............”

“இல்ல சார, டான்சஸல்லாம் கிறடயாது. 
உங்களுக்கு உண்றமயிவ்லவய சதரியாதா?”

“சதரியாதுங்க, நான் திருவிழாவுக்கு வரைவத, 
ஏன், இநத ஊருக்கு வரைவத இதுதாங்க 
முதலமுறை”

“அப்படியா, ஒண்ணுமில்ல சார, நடுவி்ல 
்கருப்புக் ்க்லர கூடாரம் இருக்குல்ல, அதி்ல 
நடுவி்ல ஒரு உயரமான ்கழி இருக்குல்ல, 
அதி்ல ராத்திரி ஏழு மணிக்கு வம்ல, முழு 
இருட்டி்ல ஒரு வயசுப் சபாண்ணு உடம்பு்ல 
ஒட்டுத்துணியில்லாம இரண்டு ற்கறயயும் 
வமவ்ல தூக்கிகிட்டு நிற்குமாம். நம்மகிட்ட 
ஐநது ரூபா வாஙகிகிட்டு, ஒரு ஆள ஒரு ்காலி 
தீப்சபட்டியும் ஒவர ஒரு தீக்குச்சியும் ற்கயி்ல 
ச்காடுத்து உளளை விடுவானாம், அப்ப அங்க 
இருக்கிை ஒரு ஆளு நம்ம ற்கறயப் பிடிச்சுக் 
கூட்டிட்டுப் வபாய் அநத ்கழி முன்னா்ல 
நிற்்க வச்சு சீக்கிரம்ன்னு சசாலவானாம். 
நாம உடவன தீக்குச்சிய சபாருத்தி அநதப் 
சபாண்ண நிரவாணமாப் பாத்துக்கிட்லாமாம். 
எப்படிசயல்லாம் வயாசிக்கிைாங்க பாருங்க சார”

“இதி்ல என்ன இருக்கு எல்லாருதான் 
பாத்துருவாங்கவளை”

“அட வபாங்க சார இதுவறர ஒருத்தர கூட 
பாத்ததிலற்லயாம்”

“ஏன்”

”சார, நாம ஆம்பசளைசயல்லாம் என்ன 
பண்ணுவவாம், உடம்பப் பாக்கிைத விட, 
உடம்புக்்காரியாருன்னு பாக்்கத்தாவன முயற்சி 
பண்ணுவவாம்” “தீக்குச்சிய உரசி மு்கத்துக்கு 
வநரா ச்காண்டுவபானவுடவன அவ வாயா்ல 
புஸ்ஸுன்னு ஊதி அறணச்சிருவாளைாம், 
அப்புைம் என்னத்த பாக்்க. அநத நாள ற்கறயப் 
பிடிச்சு சவளிய ச்காண்டுவநது விட்டிருவானாம்”

“அப்புைம்”

“அப்புைம் என்ன அப்புைம்” “மறுபடியும் 
வரிறசயி்ல வநது நிக்்க வவண்டியதுதான்”

“வபாலீஸ் ஒண்ணும் பண்ணலியா”

“அசதல்லாம் பணம் சரி பண்ணீரும் சார, 
உங்களுக்குத் சதரியாதா”

நாகு சாப்பிட்டுவிட்டு சவளிவய வநதான், 
மீண்டும் ராணிறயத் வதடினான், எஙகும் 
அவள சதன்படவிலற்ல. ச்காஞ்ச வநரம் 

உட்்கார்லாம்ன்னு ஒரு புளிய மரத்தடியில 
உட்்காரநதான், அவறனயும் அறியாமல தூஙகி 
விட்டான். ்கண் விழித்துப் பாரக்கும் சபாழுது 
மணி ஆறு.

மீண்டும் ஒரு டீ குடிக்்க்லாம்ன்னு அவத 
ஓட்டலுக்குப் வபானான். சரவர டீறய றவத்துக் 
ச்காண்வட என்ன சார தீக்குச்சி டான்ஸ் 
பாக்்க்லாம்னு இருக்கீங்களைான்னு வ்கட்டார. 
இல்ல கிளைம்பீட்வடன் ஆனா நீங்க வ்கட்டவுடன் 
பாக்்க்லாமான்னு ஒரு ஆறசதான் என்ைான், 
சும்மா பாருங்க மதுறரக்குத்தான வபா்கணும் 
விடிய விடிய பஸ் இருக்குன்னு சசான்னார.

இரவு எட்டறர மணிக்கு முலற்ல ஆற்றில 
ஒரு குளியல வபாட்டுவிட்டு, அப்படிவய நடநது 
வநது நடு றமதானத்றத அறடநதான். சி்ல 
வபர வரிறசயில நின்று ச்காண்டிருநதார்கள. 
எலவ்லாரும் சபரிய டரகி டவற்ல தற்ல 
முழுவதும் சுற்றியிருநதார்கள, யாருறடய 
மு்கமும் ்கண்ணும் சதரியாத மாதிரி 
துண்டு அவர்கறளைப் பாரத்துக் ச்காண்டது. 
இவனும் வரிறசயில நிற்கும் சபாழுது தனது 
ற்கக்குட்றடறய எடுத்து மூக்வ்காடு வசரத்து 
பின் பக்்கமா்க ்கட்டிக் ச்காண்டான்.

இவன் முறை வநததும் ஐநது ரூபாறய 
வாஙகிப் வபாட்டுக் ச்காண்டு வாசலில 
நின்ை ஆள இவனிடம் தீப்சபட்டி, ற்லட்டர 
வபான்ைறவ்கள இலற்லசயன வசாதித்து உறுதி 
சசய்து ச்காண்டு ஒரு ்காலி தீப்சபட்டியும் ஒரு 
குச்சியும் ச்காடுத்து ம்.. என்ைான். 

உளவளை சரவர சசான்னது வபா்ல ஒரு 
ஆள வநது கூட்டிக் ச்காண்டு வபானான். ஒரு 
பத்தடி நடநத பிைகு, சார பாருங்க தீக்குச்சி 
அறணஞ்சிருச்சுன்னா கிளைம்பீைனும், ற்கறய 
க்கிறய நீட்டிைக் கூடாது ம்.... உரசுங்கன்னார.

நாகு சவகு ொக்கிரறதயா்க தனது சநஞ்சுக்கு 
வநரா்க தீப்சபட்டிய பிடித்து ்காற்றின் அறசவு 
எதுவுமிலற்லன்னு உறுதி சசய்து ச்காண்டு. 
இது வறர யாரும் பாரக்்காத அவறளை தான் 
பாரத்து விடணும்ன்னு ஒரு   உறுதிவயாட 
தீக்குச்சிய உரசி மு்கம் வநாக்கி வபானான் 
புஸ்ஸஸூன்னு ஊதி அறணக்்கப்பட்ட அநத ஒரு 
சநாடி அவன் அவள மு்கத்றத பாரத்தான்.

சவளிவய வரும்சபாழுது பின்னால யாவரா 
அழுவது வபா்ல வ்கட்டது.

“மு்கத்றதப் சபாத்திக் ச்காண்டு ஒரு கிழிநத 
குரலில ராணி அழுது ச்காண்டிருநதாள”    
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துளிகளின் முழுமை.
ஒரு ககோபமபைத் கேனிரில் 
இருக்கிறதுேோகே கேோட்டத்தின் ைணம்.."

இறதவிட  வ வ ச ை ப் ப டி  எளி த ா ய் 
அரத்தமுற்ைதாய் சசாலலிவிட இயலும்.

்கடி்கார சுழற்சியில உயிரத்த வரி்கள..
"வோர நோடகளில் ஏறி பையணிக்கிகறோம்
மிக மிக கமைபபைோகிவிடுகின்றே
நநோடி முடகள்
விடுமுமற நோடகளில் க�ோம்பைல் முறிக்கின்றே.
கடிகோரம் கோலத்மேத் தின்கிறது
ஒரு சுற்றில் ஒரு ந�ோடடு உயிர் உதிர்கிறது."
"க்டற்கமர ைணலில் நீ ஒரு துகள் 
நோன் ஒரு துகள்.."

பா ரறவயற்ை மாற்றுத்திைனாளியின் 
வலியிறன  
"வணணத்துபபூச்சி வணணமில்லோைல்  பைறபபைது 
பைோர்மவயி்ல்லோேவர் கேோட்டத்தில்ேோன்..." எனும் 
வரி்களைால உணர றவக்கின்ைார.

பைறவயின் பைத்தற்ல ்காணும் ்கண்்களில 
வரும் வாரத்றத்கள..
"பைறமவ எபகபைோதும் பைறபபைேோககவ நீஙகள் 
நிமேக்கின்றீர்கள்
சி ற கு க ம ை  இ ல கு வ ோ க் கி  க ோ ற் றி ல் 
ஓயநவடுபபைமேப பைோர்த்ேதில்மலயோ.?"

குறுங்கவிறத்களில நி ரம்பிவழியும் 
்கற்பறன்கள:
"ைல்லிமகத் கேோட்டத்தில் அைர்ந்து
எழுதும் கபைோது வரோே கவிமே
ைோேத்திலிருந்து திரும்பும் கபைோது 
வந்து விடுகிறது
பைஞ�ோரத்தில் மவக்கோே முடம்டமய
வீடடு மூமலயில் மவத்து விடும் ககோழி"
"பைறமவகள் வந்து விடடுபகபைோே
வீடடுக்கும்
பைறமவகள் எழுந்து கபைோயவிட்ட ைரத்திற்கும்
இம்டயில் இருக்கும் நைௌேம்

ஒரு நாள் என்பது 24 ேணி மநைேல்ல
நூலொசிரியர்: தெயத�வன்

நூல் அறிமுகம்

ஒரு ெதாள்
என�து
24 மணி
பெரமல்ல

நெைப்வைன
சநதிைதா �திப்�கம்
�ககஙகள் 104.
வி்ல: 100.

ம ்காவதவன் எனும் இயற்சபயர ச்காண்ட 
செயவதவன் அவர்களின்  எட்டாவது 
்கவிறத நூல இது. ஆசிரியப்பணி 

அதுவும் தமிழாசிரியர என்பதாலும் ஆனநத 
வி்கடன் மற்றும் சாவி இதழ்்களில பணியாற்றிய 
அனுபவத்தாலும் தமிழ் இவறரக் ச்காஞ்சுகிைது. 
இவர தமிறழக் ச்கஞ்சுகிைார. 

என் வநசத்துக்குரிய ்கவிஞர வண்ணதாசன் 
அவர்களுக்கு என்பதிலிருநது எத்தறன வநசம் 
என்பறதயும், ்கவிறத்களின் வாயி்லா்க அநத 
வநசத்றதயும் நம்மால உணர முடிகிைது. 
பலவவறு இ்லக்கிய இதழ்்களில வநத ்கவிறதப் 
பூக்்கறளை சதாகுத்து ஆண்டாறளைப்வபால சூடி 
மகிழ்நதிட மாற்லயா்கத் தநதிருக்கின்ைார.

"கூழோஙகல் ஆற்றின் உள்கை இல்மல.
ஆறுேோன் கூழோஙகல்லுக்கு கைகல இருக்கிறது" 
என்று ஞானத்றதத் திைக்கிைார.
"ைோ" எனும் கமேபகபைோடு வீடு திரும்பும்
ைோடடின் கழுத்து ைணி ஒலியில் ககடகிறது
நபைருஙகோடடின் சிறு ஒலி.. என ்காட்டிறனயும் 
ம ா ட் டி ற ன யு ம்  து ை ந த  ்க ற த ற ய 
மீட்சடடுக்கின்ைார.

வாழ்றவப்பற்றி..
"வோழநவன்பைது பூரணைல்ல.

ஜனவரி - ஜூன் 202036



நைக்கு ஏகேோ ந�ோல்கிறது"
"ஒரு ைமழத்துளிமய துரத்திக் நகோணடு
இன்நேோரு ைமழத்துளி ஓடி வருகின்றது
இரணடும் கீகழ விழுந்து இறந்து விடுகின்றே"

்காதற்லச் சசால்ல நாம் ்கடினப்படுவறத 
எடுத்து 
"ேன் முேல் கோேமல எபபைடித் நேரிவித்திருக்கும்
நோகபபைோம்பு நபைண பைோம்பி்டம் "என்று 
்கவிறதப்படுத்தியிருக்கின்ைார.
"அரும்பு ைலரோவேற்கிம்டகய 
கழிந்து கபைோகிறது நநோடியிேோல்  கூ்ட 
கணக்கி்ட முடியோ கோலம்"  
"மக நிமறய க்டல் நுமரமய அள்ளி
முகர்ந்து பைோர்த்ேோள் சிறுமி
இபகபைோது க்டல் கோணைல் கபைோயவிட்டது
மக நுமரக்குள் நூறு க்டல்கள்"
"திமரச்சீமலகள் நைல்லிய ந்டேைோடிக்நகோணடு 
ஒரு பைோ்டமலப பைோடுகின்றே...
ேேக்குத்ேோகே.."
"க்டல் ேந்ே ஒகர �ஙகு
ககோவிலில் ஒரு ைோதிரி
இழவு வீடடில் கவறு ைோதிரி"
" இது ைரணைம்டயும் கோலத்தில்
எஙககோ ஒரு கோேகத்தில் பூ ஒன்று பூக்கும்
அேற்குள் கபைோய அ்டஙகிவிடும் 
இேன் ஆன்ைோ"
"நீரிலிருந்து நீமர பிரித்நேடுபபைது கபைோல் 
கோேலியி்டமிருந்து கோேமல ைடடும் பிரித்துத் 
ேோருஙகள்
கோேலிகமைவி்ட கோேல் அழகோேது"
"குழந்மேயின்  கணணிலிருக்கும் சிரிபமபை 
ைடடும்
என் கணணுக்குள் மவத்ேோல் ைரணைற்ற 
நபைருவோழவு என்னுள் ேளிர்க்கும்" 
"ைணபுழு நவளிவரும்கபைோது ககடடு ருசிபகபைோம் 
ைணபுழுவின் கோேல் கவிமேமய"

எப்படி இவரால இப்படி வாரத்றத்கறளை 
பிரசவிக்்க இயலுகிைது எனும் ஆச்சரியத்றதத் 
தநதது. மீண்டும் மீண்டும் வ்கட்்கத்தூண்டும் 
சி்ல பாடல்கறளைப் வபா்ல மீண்டும் மீண்டும்  
வாசிக்்கத் தூண்டுகிைது இக்்கவிறதத் சதாகுப்பு.

-	ப.்தாணப்பன்.

சிலருககு அதிர்்ஷடொ்கவும் இருக்கலாம்... 
நடசத்திரத்ய்த்யா இராசியியன்யா
்தன் மபயரா்க ொறறிகம்காள்ளு்தல்..
மிதுனா என்்றோ,
்ரவதி... சித்ரா... என்்றோ...
அது சரி,
மூலம்... மிரு்கஷிரிடம்... நடசத்திரக்காரர்்கள்
என்ன மசய்வார்்கள்
்யாசயனயுடன் ்கடந்்தன்..
என் இராசிப்படி
கும்பம் இராசியான நான்
கும்்பநதிரன் என்று
மபயர் ொறறேம் மசய்்தால்,
அதிர்்ஷடம் அடிக்கா்தா என்றே
நப்பாயசயுடன் நடக்கலா்னன்....
வழக்கம் ்பால் ரவா உப்புொயவ
ெதிய உணவிறகு எடுத்துகம்காணடு.
  

வறேணட வயல்மவளி...
மவயில் வியளச்சல், 
மிதித்து ்கடககி்றேன் ஊர்மவளி. 
  

குளங்களால் நியறேந்த ஊர்...
்பருநது பலய்க்களில் பல
சுெந்தயலய நீரில்ல நி்தர்சனம். 
  

எறும்பு்களும் ஊர்ந்தயலய
வரியசயா்க,
்காலிகுடங்கள்.

-	ஜச.ச.பிரபு,	செல்ல ெகரம்.
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நரிக்குைவச்சியா்க மாறி இருநதாள. அவறளை 
அருகில இழுத்து உடற்ல சுழற்றிப் பாரத்து 
தனக்குள சிரித்துக் ச்காண்டான். முதுகுப் புைம் 
வமக்்கப் எதுவுமில்லாமல ‘அசல' குைத்தியா்கத் 
சதரிநதாள

பீவரா ்கண்ணாடியில பாரத்து விட்டு 
வருகிவைன் எனறு சசாலலியபடிவய எழில ஓடிப் 
வபானாள. சபண் குழநறத்கள மனதுக்கும் 
ஆண் பிளறளை்கள மனதுக்கும் எத்தறனவயா 
வித்தியாசங்கள இருக்கின்ைன. தன்றனவய 
உற்றுப் பாரப்பதும், தான் அழ்காய் இருப்பதில 
சபருறம ச்காளவதும், தன்னழகில தாவன 
மயஙகுவதும் இயலபாய் நி்கழ்கிைது. வவ்கமாய் 
வீட்டுக்குள ஓடிப் வபானவள சமதுவா்க 
தற்லறய மட்டும் நீட்டி அறையிலிருநது எட்டிப் 
பாரத்து, அவன் பாரத்தறதப் பாரத்தவுடன் 
நாணிக் ச்காண்டு சமதுவா்க நடநது வநதறத 
மகிழ்வவாடு பாரத்துக் ச்காண்டிருநதான். 

மனதிற்குள பளிச்சசன்று வயாசறன 

எம்.எம்.தீன்

பாவாறடறய ஒரு வாரத்திற்கு முன்வப றதக்்கக் 
ச்காடுத்து வாஙகி வநது விட்டான். அழ்கான 
குஞ்சங்கள நிறைநத குட்றட பட்டுப் பாவாறட. 
எழி்லாவுக்கு அழ்கா்க இருக்கிைது. உறடறய 
அணிவித்துவிட்டு பாரத்தான். குைத்தி உறடயில 
ஒரு வதவறத வீட்டுக்குள வநது நிற்பறதப் வபா்ல 
இருக்கிைது. அப்படிவய ஒரு ஆரத்தி எடுத்து 
ஊர முச்சநதியில அறதக் ச்காண்டு வபாய் 
ச்காட்ட வவண்டும். ‘‘ஏய், ்கம்லா வநது பாரடி 
எழி்லாறவ’’, என்ைறழத்தான் தன் துறணவிறய. 
அடுப்பங்கறரறய விட்டு அவள சவளிவராமல 
ஏவதா பதில சசால்லவும் அவனுக்குள வ்காபம் 
புரண்டு எழுநதது. ஒப்பறன முடித்தவுடன் 
அவறளை அறழப்வபாம். அதுதான் அவளுக்கு 
ஆச்சரியமா்க இருக்கும் என்று சமாதானம் 
சசய்து ச்காண்டான். ற்க்கள பரபரக்்க 
ஒப்பறனயிடுற்கயில ம்களின் மினுக்்கம் கூடிக் 
ச்காண்வட வபாவறத உணரநதான்.  

்கறடசியா்க இறம்களின் வமவ்ல வராஸ் 
்க்லர சமன்தூரிற்கயால றவத்தான். அசல 

உதித்தது. வருடாவருடம் குைவன் வவடம் 
வபாடுவைன். தானும் குைத்தி வவடம் வபாட்டால 
எப்படி இருக்கும்னு எண்ணிப் பாரத்தான். 
அடுத்த வருடம் அம்மன்ட்ட உத்தரவு 
வ்கட்டுட்டுப் வபாட்லாம் என்ை எண்ணிய 
வபாவத மனது மகிழ்ச்சியானது. எழி்லாவின் 
அழகில பாதியாவது இருக்்க மாட்வடனா என்று 
தனக்குள முனஙகிக் ச்காண்டான். 

‘‘அப்பா, அப்பா அம்மாட்ட ்காட்டிட்டு 
வாவரன்’’, ஓடியவளின் ்காலில ்கட்டியிருநத 
சின்ன ச்லஙற்க்கள அவள குதித்து ஓடுவதற்கு 
ஏற்ப சல சலச்லன ஒலித்தன. 

பிளறளை்கறளை ஆறச தீரப் பாரக்கிை வபாது 
அவர்கள வவறு ரூபம் ச்காண்டு விடுகிைார்கள. 
தன் தாறயப் வபா்லவவ, அல்லது மறனவியின் 
சாயலிவ்லா அவர்கள ரூபம் ஆகி விடுகிைது. 
வவடம் புறனநதவுடன் குழநறத மு்கம் மாறி, 
அவன் அம்மாறவப் வபா்ல குச்சி முடியும் 
வட்டமு்க வடிவமும் ச்காண்டு விடுகிைது.

மொ டக்்கண் தனது ம்கள 
எழி்லாவின் இறமயில 
ச வ ள றளை யு ம் 

சி்கப்புமாய் வரிறசயா்க புளளி்கள 
றவத்துக் ச்காண்டிருநதான். 
அழ்கான சநற்றிச்சூடி, அவத 
நிைத்தில ்கம்மல ,  இற்ல 

இற்ல்களைா்லான நீண்ட ்காதுமாட்டி, பாசி 
மாற்ல்கள, சபாட்டு்கள என்று வாஙகி வநது 
ஒப்பறன வபாட்டுக் ச்காண்டு இருநதான்.

சபரியவனுக்கு சபாம்பறளைப் பிளறளைறயப் 
வபா்ல அதி்கம் வாங்கவிலற்ல. அவறனப் 
வபா்லவவ, டாலடா டின், சபலட், தற்லக்கு 
உறுமால, சின்ன வவட்டி, பாசிமணிமாற்ல, ரப்பர 
்கட்டிய ்கவுட்றட வபாதுமானது. மற்ைறவ்கள 
எல்லாம் வீட்டிலிவய இருக்கிைது. சபாம்பறளைப் 
பிளறளை்களுக்கு அதி்கமா்க ஆபரணங்களும், 
ஜிகினா, பவுடர, வண்ண உறட்கள எனத் 
வதறவப் படுகின்ைன. நல்லவவறளையா்க குட்றடப் 

சிறுகதை
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மகிழ்ச்சி வய ா டு  ம்கறளைப் 
பாரத்த மாடக்்கண்ணின் பாரறவ 
அப்படிவய வசா்கம் ்கட்டியறதப் 
பாரத்து மிரண்ட ம்கள ‘‘என்னப்பா’’ 
என்ைது பரிதாபமான மு்கத்துடன். 
‘ ‘ ஒண்ணுமில்லப்ப ா ’ ’ ,  என்று 
துண்டால ்கண்்கறளைக் ்கசக்கிக் 
ச்காண்டவன். ‘‘பாட்டிறய நிறனக்்கத் 
வதாணுச்சும்மா.’’ 

‘‘வபாங்கப்பா, எப்பப் பாத்தாலும் 
பாட்டி, பாட்டினிட்டு. நல்லவவறளை 
ராக்்கம்மா ன்னு வபரு றவக்்காசம 
எழிலராசின்னாவது வச்சீங்கவளை.’’ 
சிரித்துக் ச்காண்வட சசான்னாள 
எழி்லா. ‘‘நீ தாவன என் அம்மா’’, 
என்று தனக்குள இழுத்து சநற்றியில 
முத்தினான். 

‘ ‘ ஏ வ்ல ,  முத்து ,  லுஙகிய 
்கட்டிட்டியா வா, வமக்்கப் வபாட்டுட்டு 
சாமி கும்பிட்டு சவளிவய வநரச்றசக் 
வ்கட்்கப் வபாவ்லாம்’’ . ம்கனின் 
ஒப்பறன எளிதானது. மு்கத்தில 
வராஸ் பவுடர பூசி ்கரும்புளளி 
சசம்புளளி றவக்்க வவண்டியது. 
இடுப்பில ஒரு டாலடா டின், ற்கயில 
்கவுட்றட அவவளைவுதான். எளிதா்கக் 
குைவனாகினான் ம்கன் அவறனப் 
வபா்லவவ. 

மீண்டும் அவன் மனதிற்குள 
சபண்குைத்தி வநது நின்ைாள. 
மாடக்குளைத்தில அவன் மச்சினன் 
மார அம்புட்டு வபரும் ்காளி 
வவடம்தான் வபாடுவார்கள. ராமு 
மாமா சமாவன் சவளளைப்பாண்டி 
பச்றசக்்க்லர ்காளி ரூபம் தரிப்பான். 
அவன் சூடசன உளளைஙற்கயில 
ச்காளுத்தி அப்படிவய எரிய விட்டு 
வாயில வபாட்டுக் ச்காளவான். 
உளளைஙற்க ச்காளுத்திக் ச்காளுத்தி 
சவநது வபாயிருக்கும். ஆனா 
வ ாயி்ல  ஒண்ணும் ஆ்க ாது . 
இவன்தான் இப்படிப் பண்ைான்னா 
்க ண் றண ய த் வத வ ர  ம ்க ன் 
சசாடற்ல நாக்கு்ல வச்சி சூடனக் 
ச்காளுத்துவானாம். அவன் நாக்ற்க 
அறரஅடி நீளைம் நீட்டி அதில 
சூடறன வச்சி ச்காளுத்தி எரிய 
விட்டு முழுஙகுவானாம். அவன் 

அவன் சட்டை உள்பைக்குள ்ைவிடடு 
பைத்து ரூபைாய் ந�ாட்டைப் நபைாடைப் 
நபைானான். பிள்ளைைள இருவரும் 

‘�ாஙைளும் நபைாடநடைாநே' என்்றதும் 
அதிர்ச்சியுடைன் பைார்த்்ான். பின்பு 

சு்ாரித்துக் கைாண்டு அவர்ைளுக்கு 
நபைாடடைது சரி்ான் என்று கைாண்டைான்.
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நாக்்க சவளிவய நீட்டும் வபாது அம்மவன வநரில 
நாக்ற்க சதாங்கப் வபாட்டபடி இருக்குமாம். 

சசாடற்ல உக்ர்காளி வவடம்தான் 
வபாடுவான். உடம்சபல்லாம் சிவப்பு பவுடர்ல 
விளைக்ச்கண்சணய் வதங்கா எண்சணய் ்க்லநது 
உடம்வப ரத்த சிவப்பு்ல இருக்குை மாதிரி 
இருக்கும். முதுகிலிருநது இரண்டு பக்்கமும் 
பன்னீரண்டு ற்க்கள அவத வண்ணத்தில 
இரு புைமும் மாட்டியிருப்பான். தற்லமுடிக்கு 
நீளைச்சறடக் ச்காண்டு மாட்டி அப்படிவய உக்கிரக் 
்காளியா்கவவ மாறியிருப்பான். அத்வதாட அவன் 
ஆடுை ஆட்டத்து்ல உடம்சபல்லாம் ரத்தம் 
வழிவது வபா்ல இருக்கும். உச்சபட்ச வ்காபம் 
அவன் மு்கத்தில இருக்கும். 

உளளூர முத்தாரம்மன் வ்காவில ராப்பூறச 
முடிக்கிை வறரக்கும் இப்படி வ்கார மு்கத்றத 
எப்படி றவத்துக் ச்காண்டிருக்கிைான் என்பது 
சபரிய ஆச்சரியம்தான். எல்லாம் சாமிவயாட 
ற்கங்கரியம். மனுசன் வம்ல அம்மன் ஏறி 
விட்டால, அவனால எறதயும் சசய்ய முடியும் 
என்று வபராசிரியர பரமசிவம் சசன்னது 
ஞாப்கத்தில வநதது. மாடக்குளைத்தில எட்டுக் 
்க்லர ்காளி வவடத்திற்கும் எட்டு வபர உண்டுமாம். 
அட்ட்காளி எட்டு வபரும் எண்திறசயிலும் 
நின்ைபடி ஆடுவார்களைாம். ஆயிரம் ற்க்கவளைாடும் 
எண்திறசயிலும் நின்று பூமி அதிர ஆடுவது வபா்ல 
இருக்குமாம். அத்வதாட குரஙகு, ்கரடி, முயல 
என்றும் குைவன் குைத்தி. ்களளைன், வபாலீஸ், 
சபாம்பறளை, வபய்்கள என்று எத்தறனவயா 
வவடங்கறளைப் வபாட்டபடி சாமி்கள ஊறரவய 
வ்லம் வருவார்கள. சி்லர வவனில முத்தாரம்மன் 
சிற்ல றவத்து அ்லங்கார ஆராதறனவயாடும் 
வவசங்கவளைாடும் கு்லவச்கரப்பட்டினத்துக்கு 
நடநவத வபாவார்கள. 

சி்ல ஊர்களில முத்தாரம்மன் ஆடல 
பாடல குழுவில எல்லா வவசக்்காரர்களும் 
அவர்க வளை ாடு  சி்ல  திருநஙற்க்களும் 
சபரிய ்லாரியில வருவார்கள. அப்படிவய 
சபருநதனக்்காரர்கள வீட்டு முன்பு சசண்றட, 
உடுக்ற்க வமளைத்துடன் இைஙகி ஆடுவார்கள. 
அப்படிவய உறுமி சசண்றடயும் ஒன்சைான்று 
வமாதி அதிர வவடக்்காரர்கள வட்டமாய் 
கூடி அட்ட அறசவு வபாட்டு ஊவர அதிர 
ஆடுவார்கள. அட்ட்காளி்களும் நாக்ற்க நீட்டி 
எல்லா துரப்பற்க்கறளையும் விழுஙகுவது 
வபா்ல இருக்கும். சசல்லாத்தா, சசல்ல 
மாரியாத்தா பாட்டுக்கு எலவ்லாரும் குதித்து ஆட 
சசண்றடயும், தவில்களும் சவடிக்்க ஈவரழு 

வ்லா்கங்களும் சபாடிபடுவது வபா்ல இருக்கும். 
அறத அவன் பாரத்தால சிரித்துக் ச்காளவான். 
கு்லவச்கரப்பட்டினத்தில முத்தாரம்மன் வ்காவில 
முன்னுக்கு இப்படி சரண்டாயிரத்துக்கு 
வமற்பட்ட சசட்டு்கள ஒட்டுசமாத்தமாய் 
ஆடுவது ்கண்ணில வதான்றும். ்கற்பறனக்கும் 
எட்டாத அநத நி்கழ்றவ வாயால சசாலலி விட 
முடியுமா என்ன என்று திணறுவான்.

மாடக்்கண்ணுவின் ஊரில அப்படி நிறைய 
வபர வவடம் வபாடுவதிலற்ல. மாடக்்கண்ணு 
இப்படி வவசம் வபாட்டு வபாவவார்கறளைக் 
வ்கலிச் சசய்திருக்கிைான். இப்ப அவவன 
குைவன் வவசம் வபாட்டுக்கிட்டு வபாைத ஊவர 
ஆச்சரியமா பாரக்கிைது. 

அவன் வீராவரம் பழக்்கமிசன் மண்டியில 
வவற்லக்குச் வசரநது அஙகுதான் ப்ல 
வருடங்களைா்க வவற்ல பாரத்து வநதான். பின்னாடி 
ஆரஞ்சு, ஆப்பிள தளளுவண்டியில எடுத்துப் 
வபாட்டுக்கிட்டு விற்்கவவா ெஸூஸ் அடித்துக் 
ச்காடுக்்கவவா வபாவான். தளளுவண்டிக்கும் 
பழச்சாறு மிசினுக்கும் வாடற்க ச்காடுக்்கணும். 
தளளுவண்டிறய முத்லாளிட்ட சசாலலிட்டு 
ப்ரீயா எடுத்துக் ச்காளவான். அப்படிவய 
றேகிரவுண்டு்ல வாற்கமரத்துக்குக் கீவழ 
வண்டிறய நிறுத்துவான். சவயிலில ்கறளைத்துப் 
வபாயி வருகிைவரக்குப் பழச்சாறு வபாட்டுக் 
ச்காடுப்பான் அநதப் பக்்கம் ஓரளைவிற்கு 
வசதியானவர்கள அதி்கம் சீனி ்க்லக்்காத 
பழச்சாறுதான் அதி்கம் விற்பறனயாகும். 

அவனுக்்கான மனம் வியாபாரிக்்கானதல்ல. 
சற்று விசா்லமானதுதான். ஒரு கிளைாஸ் சாறு 
வ்கட்டால பிழிஞ்ச சாறு ்காக்கிளைாஸ் கூட 
இருநதால கூட அறதயும் திரும்ப ஊத்திக் 
குடிக்்கக் ச்காடுப்பான். அப்படிப்பட்ட உதார 
குணத்தில அவனது சதாழிலும் நன்ைா்க 
நடநதது. மதியம் சாப்பிட்டு விட்டு சிறிது வநரம் 
மரத்தடியில தற்லறவத்துத் தூஙகுவான். 
வாடிக்ற்கயாளைர்கள சாறு வாங்க வநதால 
அவனது வ்காழித் தூக்்கத்றதக் ்கற்லக்்காமல 
அப்படிவய நின்று ச்காண்டிருப்பார்கள. அநத 
்கண வநரம்தான் அவனது தூக்்கம் என்பதும் 
எலவ்லாருக்கும் சதரியும். அவனும் யாரும் 
வநதது சதரிநதால உடவன எழுநது விடுவான். 

வி ய ா ப ா ர ம்  ச ச ய் ப வ னு க் கு ம் 
வாடிக்ற்கயாளைனுக்கும் எப்வபாதும் ஒரு 
இனிறமயான பிறணப்பு இருக்்க வவண்டும். 
அதில ஒருவருக்ச்காருவர ்லாபத்றத விட்டுக் 
ச்காடுத்தல இருக்்க வவண்டும். மாடக்்கண் 
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அப்படிப்பட்ட நல்ல வியாபாரியா்க இருநதான். 

யாரும் வரவிலற்லசயன்ைால ஸ்டூலில 
அமரநது வாற்க மரத்தின் ஊடா்க வானத்றதப் 
பாரத்தான். குளிர்கா்லத்தில வானம் என்ன 
எதுவும் சதரியாது. ஆனால வவனில ்கா்லம் 
துவஙகியவுடன் ச்காஞ்சம் ச்காஞ்சமா்க 
வானம் சதரிய ஆரம்பிக்கும். அக்னி நட்சத்திர 
்கா்லத்தில அநதக் ்கறுத்த சிறிய கிறளை்களில 
ஒட்டிக் ச்காண்டிருக்கும் ஒவசவாரு இற்லயும் 
தனித்தனியா்கத் சதரிய ஆரம்பிக்கும். பின்வரும் 
மறழக்்கா்லத்தில இறடசவளி்கறளை புதிய 
இளைம்பச்றசக் ்க்லரால இழுத்து மூடிக் 
ச்காளளும். எநதக் ்கா்லத்திலும் வாற்கமரம் 
சவயிற்ல விரட்டிக் ச்காண்டிருக்கும் . 
அதனாலதான் அவறன எட்டு ஆண்டு்களைா்க 
அஙவ்கவய நிற்லச்காளளை றவத்திருக்கிைது. 

இப்வபாது திம்மராெபுரத்தில ஒரு சின்ன 
ஓட்டு வீடு வாஙகி அறத இழுத்துக் ்கட்டி 
வமலமாடியி்ல ஒரு அறையும் ்கட்டியுளளைான். 
அதற்ச்கல்லாம் ்காரணம் அவனது அம்மாதான். 
அவன் அப்பா இவன் பிைநத இரண்டாம் வருசம் 
சசத்துப் வபானாராம். அன்றனயிவ்லரநது 
அவன் அம்மா அவனுக்்கா்க எல்லா வீட்டு 
வவற்லயில இருநது எல்லா ஈனச்வசாலியும் 
பாத்து ்காப்பாத்தியது தான் ்காரணம். 

அப்படிப்பட்டவளுக்கு ஏழு வருசத்துக்கு 
முன்னாடி வயிறு உப்பிப் பசியில்லாமல வபானது. 
ஐகிரவுண்டு, பால ஆசுபத்திரி அங்க இங்கன்னு 
எல்லா மருத்துவமும் பாரத்தாச்சு. குணமாகுை 
மாதிரி சதரிய்ல. யாவரா ஒரு சதாளளைாளிறய 
கூட்டிட்டு வநது மநதிரிச்சிப் பாரு சசான்னாங்க. 
அவன் வநது என்னல்லாவமா பரி்காரம் 
பாரத்தான். ஒண்ணும் வவற்லக்்கா்கற்ல. 
அப்பதான் மாடக்குளைத்து மச்சான் வநதார. 
அவருதான் முத்தாரம்மன் சநநிதிக்கு வவசம் 
்கட்டி வாவரன் வநநதுக்்க என்று, மஞ்சளை எடுத்து 
வரச் சசாலலி ற்கயி்ல ்காப்பு ்கட்டி விட்டான். 
கு்லவச்கரத்து அம்றம அவன் ஆத்தாறவ ்கண் 
விழிச்சி பாரத்தாள. அம்புட்டுவதன். வயிறு 
சரியாகி அம்மா பறழய நிற்லக்கு வநது 
விட்டாள. அநத வருசத்து்ல வபாட்ட குைவன் 
வவசம் இன்னிக்கு வறரக்கு சதாடரநது கிட்வட 
இருக்கிைது. இநத வருசம் என்னவமா புதூசா 
ஆறச வநதுட்டது. அப்படிவய புளளை்கறளையும் 
வவசம் வபாட்டு அம்மன் முன்னாடி அவள 
பாரறவயி்ல நிறுத்திடணும்னு ஆறச. அதான் 
அவன் பிளற்க்களுக்கும் குைவன், குைத்தி 
வவசம் வபாட்டு இருக்கிைான். இன்னும் ச்காஞ்ச 

வநரத்து்ல சாமி கும்பிட்டுவிட்டு அப்படிவய 
சதருவுக்கு ற்கவயநதப் வபா்கணும். 

மூவரும் சரடியாகி திம்மராெபுரத்திலிருநது 
வபருநது ஏறி புதிய வபருநது நிற்லயம் வபாய் 
அஙகிருநது எஙகு சசல்ல்லாம் என முடிவு 
சசய்து ச்காளளை முடிவு சசய்தான். வபருநது 
நிற்லயத்தில கூட்டம் ச்லச்லசவன்று ஏறியும் 
இைஙகியும் வழிநவதாடினார்கள.

வபருநது நிற்லயத்தில இைஙகியவுடன் 
வதாளப் றபயிலிருநது மூன்று சிறிய எவரசிலவர 
தட்டுக்்கறளை எடுத்து அதில வவப்பிற்ல, 
மஞ்சள, திருநீறு, ்காசு்கள எனப் வபாட்டு 
ம்கறளையும் ம்கறனயும் முக்கியமான இடத்தில 
நிற்்க சசாலலி, வநதவர்களிடம் தட்றட நீட்டி 
்காணிக்ற்க வ்கட்்கச் சசான்னான். ம்கன் 
்காளிமுத்து தன் தஙற்கறய ற்கயில பிடித்துக் 
ச்காண்டு சரியா்கவவ வருகிை பயணி்கறளைப் 
பாரத்து விட்டு அவர்களைருகில தட்றடறய 
நீட்டிக் ்காணிக்ற்க வ்கட்டான். 

சிறிது வநரத்தில ம்கள எழி்லாவுக்கும் 
்காணிக்ற்க வ்கட்கும் ்லாவ்கம் சதரிநது விட்டது. 
எழிலும், முத்துவும் வருகிை மக்்களிடம் ஓடிச் 
சசன்று வ்கட்பதும் அவர்கள குழநறத்கறளைப் 
பாரத்துவிட்டு மகிழ்ச்சிவயாடு ஏதாவது தட்டில 
வபாடுவதுமா்க இருநதார்கள. 

அவர்களுக்கு எதிரத்த  வரிறசயில 
இரண்டு ்கரடி வவசம் வபாட்டவர்கள ்கரடித் 
தற்லறய முதுகில தழுவ விட்டபடி வபாய்க் 
ச்காண்டிருநதார்கள. 

சணல சாக்கில சசய்யப்பட்ட ்கரடி உறடயில 
வதங்காப்பூ டவலில பூ நீட்டிக் ச்காண்டிருப்பது.
வபா்ல இருநதது. இரு பிளறளை்களும் அவர்கறளை 
ஆச்சரியத்வதாடு பாரத்தார்கள. வவசம் ்கட்டிய 
பிளறளை்கள தட்வடாடு ஓடி வருவறதப் 
பாரத்தார்கள ்கரடி வவசக்்காரர்கள. பின்னால 
வநதக் ்கரடிக்்காரன் வாயில றவத்திருநத பீடிறய 
தறரயில வீசி ்கா்லால நசுக்கினான். இருவரும் 
்கரடித்தற்லப் சபாம்றமறய தற்லக்குள 
சபாருத்தி விட்டு இருவறரயும் பாரத்து 
உறுமினார்கள. பிளறளை்கள இருவரும் பயநது 
பின்வாஙகினார்கள. பிளறளை்களின் பயத்றத 
உணரநத ்கரடி்கள நின்ைபடி இருவறரயும் 
ற்கநீட்டி அறழத்தார்கள. எழி்லா மி்கவும் 
பயநதாள. 

"தங்கங்கவளை. நாங்களும் கு்லவசரம் 
வ்காவிலுக்குத்தான் வவசம் ்கட்டி இருக்வ்காம் 
பயப்படாதீங்க, உங்க அப்பா அம்மாசவ 
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எங்க", என்று வ்கட்டார்கள. முத்து வமற்கு 
திறச வநாக்கு ற்க நீட்டி அஙகு நிற்பதா்கச் 
சசால்லவும், அவர்கள வதாளில தட்டிக் 
ச்காடுத்தபடி வபாய்க் ச்காண்டு இருநதார்கள. 

அவர்கள வபாய்க் ச்காண்டிருப்பறதப் பாரத்த 
எழி்லா அண்ணறனப் பாரத்து, "அய்வயா 
நானும் ்கரடிறயத் சதாட்டுப் பாரத்திருப்வபவன", 
என்ைாள. 

‘‘்கரடி ்கறுப்பால்லா இருக்கும், இது என்ன 
சாணிக் ்க்லர்ல இருக்கு’’ என்று எழில வ்கட்ட 
வ்களவிக்கு முத்து, ‘‘இது நிசக்்கரடி இல்ல 
எழில. இது வவசக்்கரடி’’. என்ைான். அவனது 
பதில அவளுக்கு விளைங்கவிலற்ல. அவளுக்குள 
்கரடி குறித்து ஒரு உருவம் மனதில பதிநது 
ச்காண்டிருநதது.

வ ானம்  கூ ர ா ப் பு  வ ப ா ட் டிருநதது . 
வமற்வ்க சூரியன் மங்க, வம்கங்கள உறுமிக் 
ச்காண்டிருநதன. சவயில ்கா்லத்து மறழ, 
சபய்தால சபரும் பாட்டமாய் சபய்யும். 
இல்லாட்டி உறுமி விட்டு ஒன்றுமில்லாமல 
வபாய்விடும். 

மாடக்்கண்ணு வபருநது நிற்லயத்றத ஒரு 
சுற்று சுற்றியிருநதான். வானத்றதப் பாரத்த 
வபாது வம்கமில்லாமல திறரநத பாற்லக் 
ச்காண்டியது வபாலிருநதது. வவ்கமா்கப் 
பிளறளை்கறளைப் பாரக்்க விரும்பினான். மணி 
ஐநது கூட ஆ்கவிலற்ல.

அவனது பிளறளை்கள ஓடிவயாடி ்காணிக்ற்க 
வ்கட்டார்கள. ஒரு வளைரநத மனிதரின் அருகில 
சசன்று வானத்றத ஏறிடுவது தற்ல உயரத்திப் 
பாரத்தாள. அவர சிரித்துக் ச்காண்வட, 
"கு்லறச வ்காயிலுக்்கா என்று சசாலலியபடி 
மணிப்பரஸ்லிருநது பத்து ரூபாறய எடுத்துப் 
வபாட்டார. முத்து அருகில சசன்று தட்றட 
நீட்டிய வபாது, அவறன அறணத்துப் பிடித்து 
உச்சி வமாரநது மீண்டும் பணத்றத எடுத்துத் 
தட்டில றவத்து திருநீறு எடுத்துப் பூசிக் 
ச்காண்டார. 

எழி்லாறவப் பாரத்து சிரித்து விட்டு 
்காணிக்ற்க்கறளைத் தாராளைமா்கப் வபாட்டார்கள. 
முத்துவுக்கும் சி்ல சமயம் வயா்கம் அடித்தது 
வபா்லக் கிறடத்தது. 

அவர்களுக்கு பயணி்கள பணம் ச்காடுப்பறதப் 
பாரத்த வயதானவர நடக்்க முடியாமல தவழ்நது 
தவழ்நது எழி்லாவின் பக்்கத்தில இருநதபடி 
பிச்றச வ்கட்டார. பயணி்கள யாரும் வபாடாமல 

வவ்கமா்கப் வபருநது ஏைச் சசன்ைார்கள. 

வயதானக் கிழவறர எழி்லா உற்றுப் 
பா ரத்தாள .  வதாச்லல்லாம் சுருக்்கம் 
விழுநதிருநதது. விரிநத இரு வதாள்கள, 
வதாளபட்றட. மணிக்்கட்டு்களில வதள, டிரா்கன், 
மயில எல்லாம் பச்றச குத்தப்பட்டு இருநதன. 
தற்லறயச் சுற்றியிருநத தற்லப்பாற்கறயயும் 
மீறி நீண்ட சவளறளை மயிர்கள பரட்றடயாய் 
கிடநதன. ்காது்கள, இறமமுடி்கள சவளுத்து 
நீண்டிருநதன. ்கால்களில புண் ஏற்பட்டு நடக்்க 
முடியாமல தவழ்நது வநதார அவளுக்கு 
பின்னால வசற்லறய முழங்காலுக்கு வமல 
்கட்டியவாறு உருக்குற்லநத சபண் அவருக்கு 
பாது்காப்பா்க நின்று ச்காண்டிருநதாள. 
அவள ற்கயில ஒரு ஸ்குரு டிறரவரும் ஒரு 
சசப்பு்கம்பியில பாசி்கள வ்காரக்்கப் பட்டிருநதன. 
மடியில சதாஙகிய றப புறடத்து இருநதது.

கூரறமயா்க  இருவறரயும் ப ா ரத்த 
எழி்லாவுக்கு அவர்கறளைப் பாரக்்க பரிதாபமா்க 
இருநதது. தனது தட்டில கிடநத இரண்டு மூன்று 
ரூபாய் வநாட்டுக்்கறளைக் ச்காடுத்தாள. 

‘‘அய்வயா, ்காணிக்ற்கப் பணம் சாமிக்்கல்லா 
வபாடணும்’’, என்ை முத்துறவப் பாரத்து, 
‘‘அய்வயா, அநத தாத்தாவும் பாட்டியும் சராம்ப 
பாவம்வனன். நீயும் ச்காடுன்வனன்’’ என்ைாள.

அவனும் அவர்கறளைப் பாரத்து விட்டு, 
‘‘பணம் வவணுமா’’ என்ைான். அவர்கள ஏவதா 
வபச, அது விளைங்காமல தட்டில கிடநத இருபது 
ரூபாறயக் ச்காடுத்தான். அவர்கள மகிழ்வவாடு 
வாஙகிக் ச்காண்டு ்காற்லத் வதய்த்துக் 
ச்காண்வட திரும்பிப் வபாவறத இருவரும் 
பாரத்தபடி இருநதார்கள.

்கறுத்த வானம் எலவ்லாறரயும் விரட்டிக் 
ச்காண்டிருநதது. எழில ஓடிப் வபாய் ்காணிக்ற்க 
வாஙகுற்கயில முத்துக்கு ச்காஞ்சம் 
சபாைாறமயா்க இருநதது. அப்பாவிடம் 
சசாலலி சபண் வவடம் வபாட்டால அதி்கமாய் 
கிறடக்குவம என்று எண்ணினான். 

சட்சடன இறுகிய வானம் சபருநதூைல்கறளை 
அளளி வீச ஆரம்பித்தது. எலவ்லாரும் ஓடி 
்கட்டிடங்களுக்குளளும் வபருநதுக்குளளும் 
மறைநதார்கள. பிளறளை்கள இரண்டும் 
்கட்டிடங்களுக்குள வருவதற்குள நன்ைா்க 
நறனநது விட்டார்கள. 

சன்னமான இறடசவளி்களில ்கண்ணாடி 
இறழ்களைாய் இைஙகி மறழ்கள பிளறளை்களுக்குப் 

ஜனவரி - ஜூன் 202042



பிடித்துப் வபாயின. ற்கறய நீட்டி மறழறய ஏநதிக் 
ச்காண்வட இருநதார்கள. அவர்கள ஒப்பறன 
மு்கத்தில விழுநத துளி்கள வண்ணறமயாய் 
்கழுத்தில இைஙகிக் ச்காண்டிருநதது. 

அவர்கள மறழக்கு ஒதுஙகி நிற்பவர்களிடம் 
்க ாணிக்ற்க  வ ்க ட் ட  வ ப ா து  ய ா ரும் 
ச்காடுக்்கவிலற்ல. ஒரு சுற்று சுற்றி விட்டு 
அப்பாறவ எதிர பாரத்தாள எழில. அப்பா வவறு 
எஙவ்கா ஒதுஙகி இருக்கிைார. ‘‘பயப்படாவத. 
வநதிருவார அப்பா’’, என்ை ்காளிமுத்துவின் 
குரலில ஆறுதல அறடநதாள. அண்ணறனப் 
பாரத்து சிரித்தாள. மு்கத்தில அப்பாறவக் 
்காணாத சவறுறம நிறைநதிருநதது. 

மறழ சட்சடன நின்ைது. உளளைஙற்கயில 
ஏநதிய மறழத்துளி்கறளைப் சபாத்தி றவத்துக் 
ச்காண்டாள.

அப்பா தூரத்தில வருவறதப் பாரத்த 
்காளிமுத்து துளளிக் குதித்தான். மறழக்கு 
ஒதுஙகியவர்கள இருவரின் ஓட்டச் சாட்டங்கறளைப் 
பாரத்துக் ச்காண்வட இருநதார்கள. 

அப்பா வநதவுடன் இருவரின் தற்லறயயும் 
தனது துண்டால துறடத்து விட்டார. மீண்டும் 
தூைல விழ ஆரம்பித்தது. அவர்களிடம் 
பணம் வாஙகிப் வபான வயதான கிழவறரத் 
வதாளில தாஙகியபடி அறழத்து வநதார 
அவரது மறனவி. சரியா்க மாடக்்கண் 
அருகில வநது பிச்றசக் வ்கட்்கவும், அவன் 
சட்றட உளறபக்குள ற்கவிட்டு பத்து ரூபாய் 
வநாட்றடப் வபாடப் வபானான். பிளறளை்கள 
இருவரும் ‘நாங்களும் வபாட்வடாவம' என்ைதும் 
அதிரச்சியுடன் பாரத்தான். பின்பு சுதாரித்துக் 
ச்காண்டு அவர்களுக்கு வபாட்டது சரிதான் 
என்று ச்காண்டான்.

குைவன்-குைத்தி வவசத்துக்குத் தாவன 
எலவ்லாரும் ்காணிக்ற்க வபாடுகிைார்கள. 
வவசத்றத தநதவர்கள அவர்களதாவன. 
அப்வபா அவர்களுக்கும் ்காணிக்ற்க வரவில 
பஙகு இருக்கிைது தாவன என்று எண்ணிக் 
ச்காண்டான்.

அப்பா இவுங்க யாருப்பா என்று முத்து 
வ்கட்்கவும், "இவங்க தாம்பா உண்றமயான 
நரிக்குைவர்கள. இவங்கவளைாட வவசத்றதத்தான் 
நாசம வபாட்டிருக்வ்காம்", என்ைான் மாடக்்கண். 

எழி்லா மீண்டும் ஒருமுறை அநத வயதான 
நரிக்குைவர்கறளைப் பாரத்தாள. மறழ மீண்டும் 
வருவதற்குள வீட்டுக்குத் திரும்புவது நல்லது 

என்று மாடக்்கண் நிறனத்தார. மறழயும் 
இடியும் ச்காண்டு ஒன்றைசயான்று முறுக்கிக் 
ச்காண்டு திமிறின.

‘‘அப்பா அவுங்க உண்றமயான குைவன் 
குைத்தின்னா அவுங்கசளை மாரி நாசம 
உறட உடுத்தாசம இப்படி அ்லங்காரமா 
ஏன் வவசம் வபாட்டிருக்வ்காம்?’’, என்ைாள 
எழி்லா. சுருக்ச்கன்றிருநதது அவனுக்கு. 
அப்பா, இவங்க உடம்புக்கு என்னப்பா, 
இப்படி இருக்்காங்க’’, என்ை ்காளிமுத்துக்கு. 
‘‘எல்லாம் பசிக் ச்காடுவமதான். நல்லா சாப்பாடு 
ச்காடுத்தா நம்ம மாரி நல்லா ஆயிருவாங்க’’ 
என்ைான் மாடக்்கண்.

தூைல மறழ அவர்கள வபாட்டிருநத 
வவசத்றதக் ்கற்லத்திருநதது.

‘ ‘அப்பா ,  உண்றமயான இவுங்கசளை 
ஆஸ்பத்திரியிச்ல ்காட்டி சரியாக்கி அடுத்த 
வருசம் அவுங்களுக்கு குைவன் குைத்தி டிரஸ் 
வாஙகிக் ச்காடுத்து சாமிக்கிட்ட அழச்சிட்டு 
வபாவவாமாப்பா’’, என்ைாள எழி்லா. 

என்ன பதில சசாலவது என்று சதரியாமல 
பிளறளை்கறளைக் ற்கயில பிடித்தபடி வபருநறத 
வநாக்கி விறுவிறுசவன நடநதான் மாடக்்கண். 

இந்தி்யதை புரிந்துசகாள்!
அரசின் வழிக்்ள மதிததிடு!
ஊரடங்க மதிதது வீட்டினுள் இரு!
அவசி்யமின்றி சவளியுலகம் தவிர்!

நிததம் சுடுநீர் குடிததிடு!
நாளுக்கு இருமு்ற நீராவி பிடிததிடு!
இருந்தால் நீராவிக் குளி்யல்!
இல்்லத்யல் சுடுநீர்க் குளி்யல்!
பிரணா்யாமம் மூச்சுப பயிற்சி விடாமல் திைமும்!!
நு்ரயீரல் திற்ம்்ய உ்யர்ததிடு!
தபபிடுவாய சகாதராைா நுணகிருமியிலிருந்து!

உயிர்குடிதத தநாயத்ைப
பரவாவணணம் தவிர்ததிடு!!!
 
மக்க்்ளப பாதிக்கின்ற 
சகாதராைா்வப பரவாமல் முடிததிடு!!!

இரா.மீனாட்சி	சுந்தரம்
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ெறேநது ்பான
பாய்த்கள்
மீணடிடக கூடும்...

்்கட்க ெறேந்த
ஒலி்கள்
துவஙகிடக கூடும்!...

பணத்ய்தயும்
உயழப்யபயும்
பயழயபடி
பத்திரொ்க
நியலநிறுத்திக ம்காள்ளலாம்!...

்காலம் உருணடால்
்கயளயிழநது ்பான
ம்காணடாடட வாழவும்
ய்கவசம் கியடத்துவிடலாம்!...

்தாெ்தொனாலும் 
்தயக்கம் ்கயளநது 
்கல்விச்சாயல்களும் 
பாய்தயயப் பிடித்து 
பயணப்படடு விடும்!

கிருமிநாசினி ம்தளித்து
்கடவுள்்கயளயும்
்காடசிப்படுத்தி விடலாம்!...

அன்்ப!
நெக்கான சநதிப்பு்களின்
்தழுவல்்கள் உருவாககும்
மின்னல் சுெந்த நிமிடங்கயள
யாரால் மீடடுத் ்தநதுவிட முடியும்?

்பொப்பொக்குடி இரொ.கசலேமணி
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வணடியில்ல வாசியில்ல
ம்தாணடுககும் ஊழியத்துககும்
துளி்யனும் வழியுமில்ல

நாள் ்கடநது வாரொச்சு
வாரந்தாணடி ொசொச்சு
முடியுமினு பாத்்த ்நரம்
விரியுதுனு ்சதி மசால்ல
ஊராரு நாடடாரு
சம்பளமும் சன்னொயி
வருொனமும் வறேணடு்பாயி
்வடடி்லருநது ்்காவணத்திறகு
ொறி்பாச்சு வாழவா்தாரம்

்காடு வித்து படிக்கமவச்சு
யடய ்கடடி ய்கய ்கடடி
்கம்ப்யூடடர் ்வல பாத்்த
ெயில்சாமி ெ்கன் இப்்பா
்வடடி நிக்க யடய ்கடடி
ொடு ஓடட ய்கய நீடடி
ஆகிப்்பானான் நிரந்தர
ஊரடஙகு விவசாயி

்வயலககு ஆளு இல்ல
விசுவாசிக்க மொ்தலாளியில்ல

சு்தநதிர ்காத்து்ெல
மசா்கொ தூக்கம்வர
்கம்ப்யூடடர ்கயடம்தருவுககும்
ெமுடடி சடடிய ்தயல்ெடடுககு
உயர்த்தி ்பானான் 
ஊரடஙகு விவசாயி

-	ஜமலலின	முட்கள்

ஊரடங்கு

   விவ
சாயி

அடுத்த இ்தழில் உங்கள் படைப்பு்கள் இைம்பற 
்கட்த ,  மற்றும ்கவிட்த்கள் ஆகியவற்டற 

அனுப்பி டவயுங்கள். அடுத்த இ்தழில் புதிய எழுத்ததாளர், 
்கவிஞர்்களுக்கு வதாய்ப்பு ்தர விருமபுகிறறதாம.

- ஆசிரிைர் குழு.
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பரிம்்ொ க்ரொஸ்வின்

துளி கனல்...காதல்!
வாழந்த வீட்்ட கடந்து செல்வது தபாலததான்
த்ல குனிந்து செல்கிதறன்
நீ எதிர் வரும் தவ்்ள...
  

பிஞ்சும் பூவும் ்வதது
பட்டுபதபாை மரம்
இன்னும் பார்க்கும்தபாசதல்லாம் 
பழுக்கிறது உன் முகம்...
  

தின்ைாமல் மணணில் விழுந்த பணடத்த
எறும்புகள் இழுததுசெல்வது சபாறுக்காமல்
அவெரமாய கல்சலடுதது நசுக்கும்
சிறுவ்ை நான் என்தபன்...
  

த்ர வீழந்த பற்வக்கூடு
இன்று இட த்யாராய இருந்த முட்்ட்்ய
செரிததிருக்குமா குருவி... 
  
எபதபாதும் எல்லா்ரயும் 
திருபதிபடுததும் வி்லமகள் மைநி்ல
உைக்கு நன்றன்று கணமணி...
சவறுக்க கற்றுத தருகிதறன் வா!
  

நீ பதின்ெத்தில் சிரிககிறே
படமொன்று ்காண ்நர்ந்தது... 
உனது சாயல்்கயள
அதில் ்்தடிக்களித்்த பின் 
உன் பிரதியெயய
என் பால்யத்தின் அயறே்களில்
ஒரு ்தாய் குளவியின் லாவ்கத்்்தாடு
ம்காணடு ்சர்ககி்றேன்... 
என்்னாடு இறேகு முயளககும்்பாது
எப்படியிருப்பாய் நீ என்று
்காண ்வணடும்...
  

உனககு எல்லாரும்
இருநதிருககிறோர்்கள் சீராடட..
என் பால்யம் ஒரு முள்பாய்த 
நீ விவரித்்த அன்மறோரு நாள்
நான் தூங்கவில்யல...
உன்னிடம் எப்படிச் மசால்ல?!
நீ படடினியுடன் தூஙகிய ஒரு இரவில்
்கனவில் பூ ம்காணர்ந்தது நான்்தான்...
  

உன் குடும்பப் படம்..
அந்த ்கன்காம்பரம் யவத்்த
மபண பிள்யளயய ெடி மீது
யவத்திருககிறோ்ய!
அவள் ஒன்றும்
குழநய்தயில்யல இப்மபாழுது..
இறேககிவிடு!
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ய்்தச்யசயா்க
்கடககும் அவயள
எங்்கா பார்த்்த ஞாப்கம்...

வலப்புருவத்தின் ்ெல்
ம்காப்பளித்துக கிடககும்
்கருவணண ெச்சத்ய்த
ம்தாடடு பழகிய விரல்
நீள முயறசிகய்கயில்
அடககிக ம்காள்கி்றேன்...

வணணம் ொறறி ்பாடட
ய்கவயளயலின் ்்தர்வில்
அவமளன்று முடிவு மசய்்தாலும்
ம்தாஙகு ்கம்ெல் இப்்பாது
்்தாடாகிப் ்பானதில்
சந்்த்கம் உதித்்தது ம்காஞ்சம்...

முறுககிக ம்காண்டயிருககும்
்தாவணி முயனககுப் பதிலாய்
்சயலயில் முடிச்சுடடு
அவிழத்்த வணணம் இருப்பதில்
அவ்ள்தாமனன 
அடித்துச் மசால்கிறேம்தன் ெனம்...

்கருவயளயத்திலிருநது
எடடிப் பார்ககும் விழி்களுககு
அவளின் சாயல்...

ஒவமவாரு மசாற்களுககும்
மபாருத்்தொன ய்கயயசவில்
நியறேநது கிடககிறேது
அவளின் அ்ந்க அசல்...

இத்்தயன என் ்யாசயனககும்
முறறுப்புள்ளி யவப்பது்பால்
அடுத்்த நிறுத்்தத்திறகு
்தயாராகிறோள் அவள்...

ெறேநது ்பானாளா?-இல்யல
ெறேந்தது்பால் நடித்துப் ்பாகிறோளா? 

உயிர்த் ்்தாழியா்க இருந்தவயள
உலுககியாவது ்்கடடிருக்க்வணடும் நான்...

ஆறு்தலுககு ்்தாள் ்தந்தவயள
அரறறி்யனும் 
்்கடடிருக்க ்வணடும் நான்...

மீணடுமொரு ரயில்பயணத்தில்
அவமளதிர் இருகய்கயில்
்்தடககூடும் என்யன...

பகிரக ்கய்த ஆயிரம் இருககிறேது
கியடக்க்வணடும் நான்...!

�ன�ொ ்பொலன்

பள்ளித் த�ோழி
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்பரப்பிள்யள்களும் ெக்கொரும்
்கணமுழிககும் முன்ன்ெ
்கருக்கல்ல எநதிரிச்சு
்கனி்வாடு ்தாத்்தா
்கால்ெ ்பாடடுவச்ச
்கருப்படடி ்காப்பியும்..

்காநதிெதி அம்ெனக 
கும்பிடட ய்க்யாட
வரியசல நின்னு 
வாயூறே வாஙகுன
இருடடுக்கட அல்வாவும்...

‘்தாம்ரவருணித் ்தணணிக்்க ்தனிருசில்லா’
டவுனுப் மபரியம்ெ வீடடுல
சடடவடடொய் உக்காநது
சப்புகம்காடடி  தின்ன 
மவணடக்கா சாம்பாரும்
வி்தவி்தொ மவஞ்சனமும்..

ம்காககிரகுளத்து அத்்த 
கூடடிவச்ச புளிககுழம்பும்
பக்கத்துயணயா பருப்புக்கயடசலும்
பாவக்கா மவல்லம் ்பாடடுவச்ச கூடடும்...

உடன்குடி ஆச்சி 
உரிெ்யாட ம்காணடுவநது
உருடடிக ய்கல ்பாடட 
உளுந்தங ்களியும்
நடுவுல குழிமவடடி 
நல்மலணண ஊத்துனதும்..

மொளகு ்சர்த்்தயரச்சு
முருங்கககீர ்பாடடுவச்ச
புளியிலாக ்கறியும் 
மபாடலங்காப் மபாரியலும்

படித்ததில் பிடித்தது

வைதாட்ஸ்ஆப்பில உலதாவிை இந் 
கவி்் ைதார் எழுதிைது எனறு 
ந்ரிைவில்்ல. அவைருக்கு 
எஙகள் �தாரதாட்டுக்கள்.
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‘வளர்ர பிள்ள..இப்பிடியா ம்காரிக்கது?’
ஏசிக ம்காண்ட ஆழவார்திருந்கரி ெதினி
ஆயசஆயசயா சுடடுப் ்பாடட
்தணடித் ்்தாயசயும் ்தக்காளிச் சடனியும்..

குறுககுத்துயறேல குளிச்சுமுழுகி வந்தா
சுடச்சுட ம்தாணயடல இறேஙகும்
கூடடாஞ் ்சாறும் கூழ வத்்தலும்

ம்தாலிப்பருப்பு ்பாடடுமசஞ்ச  
உளுந்தஞ் ்சாறும்
்்தா்தா்க அதுககுவச்ச 
வாழக்காப் மபாரியலும்
வறுத்்தயரச்ச ம்தாயவயலும்..

‘நா்ராயிலு’ சித்தி பிரியொ வச்சுத்்தரும்
அருயெயான அவியலும் அதுககுன்்ன அயடயும்..

இரயிலடிககுக ம்களம்பினா்ல 
இயணஞ்்ச வநதிடும்
மொ்ளாடி இடலி்களும் 
வாயழயில மபாதிஞ்ச 
வழித் ம்தாய்கயலும்்தான்

்கவிய்தயில அடஙகு்ொ..
்காத்து நிகய்கயிலும் ெறேககு்ொ!

ெதிம்கடடுப் ்பா்ன்ன..
மசாதி மசால்ல ெறேந்்த்ன!
்கதி்ொடசம் கிடடு்ெ-நல்
விதியால் மநல்யல பிறேந்்தார்க்்க!

்்காயில்படடி ்கடலமிடடாய், சாத்தூரு ்கார்சவு
குத்்தாலம் பக்கத்துல பார்டர் ்கட ப்ராடடா..
சுத்தியுள்ள ஊர்ப்பணடம் ்சத்்்த நியனச்சாக்க-ெணட
கிறுகிறுத்துப் ்பாகுயெ்யா..
மபாறேவா்ல மசால்லு்்தன்-்தனியா ஒரு
்பாஸடடு ்பாடடு

இன்னம் ஒரு வரி..இ்த ெடடும் படிச்சிடுங்க
தின்னப் மபாறேந்தவன்யா திரு்நலிக்காரன்

எம்.ஆர.சி. திருமுரு்கன் எழுதி பாறவமதி 
சவளியீடா்க வநதிருக்கும் சிறு்கறதத் 
சதாகுப்பு "நாசனாரு சடரன் பைறவ". 

பத்து ்கறத்கறளைத் தநதுளளைார இநத நூலில. 
முதல்கறதயானா ஆத்ம ்கருப்றபயிறன 
ஒரு குறு ந ாவல வடிவில அத்யாய 
எண்்களுடன் தநதிருநதார. பூவ்லா்கத்தில ்கடன் 
சதாலற்லயால மறனவி குழநறத்கறளைக் 
ச்கான்ை ஒருவனுக்கு எமவ்லா்கத்தில என்ன 
நடக்கும்? மறனவி குழநறத்கள என்ன 
ஆவார்கள? என்பது குறித்தான ஒரு அதீத 
்கற்பறனக்்கறத! இரசிக்்க்லாம். ஆனால 
கிட்டத்தட்ட அறனத்து்கறத்களிலுவம இதறனக் 
ற்கயாண்டிருப்பதால முதலில ஏற்பட்ட ஒரு 
சுவாரசியம் வபா்க வபா்க மனறத சாதாரண 
வாசிப்புக்கு தளளி விடுவறத மறுக்்க முடியாது.

புத்த்கத் தற்லப்பா்க தநதுளளை ்கறதயில 
சடரன் பைறவ குறித்து "சடரன் பைறவ 
அழ்கான சபயரதான். முற்பிைவியில இப்பைறவ 
சூரியனின் ்காதலியா்கத்தான் இருநதிருக்்க 
வவண்டும். சடரன் பைறவ பற்றி ஒரு ்கவி 
என்னிடம் ஒரு சிறு குறிப்பு தநதார. சூரியனின் 
ஒளிக்்கதிர்கள வடக்கு பக்்கம் பூமியின் மீது 
விழும்வபாது, சூரியனின் சவப்பத்தில ஆறு 
மாதங்கள வாழும். சூரியனின் ஒளிக்்கதிர்கள 
சதற்கு பக்்கம் பூமியின் மீது விழும்வபாது, 
சூரியனின் சவப்பத்தில ஆறு மாதங்கள வாழும். 
ஆ்க சடரன் பைறவ சூரியனின் சவப்பத்தில 
மட்டுவம வாழும் பைறவ. இதற்்கா்க ப்ல 
றமதல தூரம் பயணம் சசய்து, தனது இரண்டு 
திறசப் பயணங்கறளைத் தீரமானிக்கும்."  எனக் 
குறிப்பிட்டிருப்பது நமக்வ்க அப்பைறவறய 
பாரக்கும் ஆவற்லத் தநதிருப்பது உண்றம. 
்கற்பறனயு்லற்க விரும்புபவர்களுக்கு இநத 
நூல நிச்சயம் பிடிக்கும்!

ெதாநனதாரு
நடர்ன �ற்வை

எம்.ஆர்.சி.திருமுருகன
�தா்வைமதி நவைளியீடு
�ககஙகள் 96.
வி்ல: ரூ.90.
அ்லப�சி: 94441 74272
    95001 14229

நூல் அறிமுகம்
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திருப்பாற்்கடலில உருவான விஷத்றத 
சிவசபருமான் பருகியது வதவர்கறளை 
்காப்பாற்றுவதற்்கா்க இலற்ல ஐயா. நம்ம 
சுடற்லமுத்துவின் ்கவிறத்கறளை வ்கட்ட 
ச்காடுறம தாங்காமல பருகி விட்டார. அவரால, 
தற்ச்காற்லயும் பண்ண முடியாத நிற்லறம 
ஏற்பட்டு பித்தனாகி விட்டார. ஆனானப்பட்ட 
ஆதிசிவனுக்வ்க இநத நிற்லறம எனில, 
சாதாரண மானிடப்பிைவி்களைான மக்்களின் ்கதி 
என்னவாகும்?

அன்வைாடு வபானவர தாம் சுடற்லமுத்து.

  

ஞானராெவச்கரன் தயாரித்த "பாரதி" 
திறரப்படத்தில ஒரு ்காட்சி உண்டு.

பிஜீத்தீவில ்கண்ணீர விடும் தமிழ்சபண்்கறளை 
எண்ணி பாரதி

்கவிறத வரி்கறளை எழுதும்வபாவத, ்கண்ணீர 
விட்டு அழுவார :

"நோடம்ட நிமேபபைோகரோ? எந்ே
நோளினிற் கபைோயமேக்

கோணகபைோநைன்கற அன்மே
நோடம்ட நிமேபபைோகரோ ?- அவர்

விம்மி விம்மி விம்மி விம்மி யழுஙகுரல்
ககடடிருபபைோய கோற்கற ! துன்பைக்

ககணியிகல எஙகள் நபைணகள்  அழுஙகுரல்
மீடடும் உமரயோகயோ ?...

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. "

இநதக்்க ாட்சி  எவரின் மனறதயும் 
சதாடும். இநத ்கவிறத வரி்களில இருநவத 
புதுறமப்பித்தனின் "துன்பக்வ்கணி " உருவாகியது.

இ்லஙற்க வதயிற்ல வத ாட்டத்தில 
சவளறளைக்்கா ர ர்களின் சபாருளைாத ா ர 
சுரண்டலுக்கும் பாலியல வலலுைவுக்கும் 
உளளைான தமிழ்ப்சபண்்களின் குரற்ல தனது 
நீண்ட சநடுங்கறதயில பதிவு சசய்தார.

அநதக்்கறதயில " சவளளிக்கிழறம 
மத்தியானம் சவயிலின் ஆதிக்்கம் ஹிட்்லறர 

இரொ.நொறும்பூநொதன்

( ஏபரல 25 - பிறந்த ொ்ை முன்னிடடு )

இ வருக்கு எல்லாவம எளளைல தாம்..ஆனால 
இ்லக்கிய விமரசனம் என்று வநது 
விட்டால மனுஷன் சநற்றிக்்கண்றண 

திைநது விடுவார.

தனக்கு வவண்டியவர என்பதால அவரது 
பறடப்புக்்கறளை பாராட்டி விடமாட்டார. மனிதர 
நக்கீரப்பிைவி தான்.

அவவராட நண்பர சுடற்லமுத்து அஞ்சல 
துறையில வவற்ல பாரப்பவர.

கூடவவ ச்காஞ்சம் ்கவிறதப் றபத்தியமும் 
உண்டு. ஒரு பிரபநதத்றத இயற்றி (!) 
புதுறமப்பித்தனிடம் நீட்டி,

"இதுக்கு ஒரு சிைப்புப் பாயிரம் எழுதிக்ச்காடும் 
ஓய்.." என்ைார. நண்பர என்பதால, பிரபநதத்றத 
முழுவதும் வ்கட்டார.

வ்கட்டபிைகு ஒன்றுவம சசால்லவிலற்ல.
(மனுஷன் எப்படித்தான் சபாறுறமயுடன் 
வ்கட்டாவரா).

சிைப்புப்பாயிரம் எழுதிவய தர வவண்டும் 
என்று குரஙகுப்பிடியாய் நிக்கிைார நம்ம 
சுடற்லமுத்து.

மளைமளைசவன ஒரு தாறளை எடுத்து ஒரு 
பாடல எழுதினார :

"அஞ்சல சுடற்லமுத்துவின்

ஆ்ல்கவி வ்கட்டவர்கள

சநஞ்சம் உ்லரநதுபட்ட

வநரறம என்வன ! - நஞ்சு தின்னும்

பிைநதிைவா வரம் சபற்ைான்

பித்தனான என்ைக்்கால

பிைநதிருப்பார சபற்றி என்ன

சசால ! "

பாடலின் அரத்தம் புரிகிைதா ? வ்கானார 
வநாட்ஸ் வதறவவய இன்றி புரியும் என்று 
நிறனக்கிவைன். ்காதில ர்கசியமாய் வநது 
வ்கட்பவர்களுக்கு சசாலகிவைன்.

புதுமைப்பித்தன்
கட்டுதை
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நல்லவனாக்கியது "  என்ை வரி்கறளை 
வபாகிைவபாக்கில எழுதி இருப்பார.

சவளளைக்வ்காவில சுடு்காட்டு அருவ்க உளளை 
பறனவிறளையில இருக்கும் மருதாயி கிழவியிடம் 
மூக்குறட பட்டு திரும்பும் எமதரம ராொறவப்

பாரத்தால, நமக்வ்க பரிதாபமாய் இருக்கும்.

சா்கப்வபாகிை கிழவிறயப்பாரத்து " நான்தான் 
எமன்.." என்று விஸ்வரூபம் எடுத்து ்காட்சி 
தரும்வபாது,

"அப்படியா..வா..இப்படி  இரி .."  என்று ்காற்ல 
நீட்டி சவற்றிற்லறய தட்ட சதாடஙகும்வபாவத, 
எமனின் ்கம்பீரம் மறைநது வபாகும்.

" உன்னா வ்ல  என்  உசுற ரத்த ா வன 
எடுத்துக்கிட்டு வபாவ முடியும்?

இ ந த  உ ட ற ்ல த் 
தூக்கிட்டு வபாவ உனக்கு 
திைறம இருக்்கா ?

ஒன்றன வவையா மாத்த 
முடியும்..உன்னா்ல அழிக்்க 
முடியுமா? அடிவயாட 
இல்லாம ஆக்்க முடியுமா? 
அறத உன்றனப்பறடச்ச 
்க ட வு ளை ா வ ்ல வ ய 
சசய்ய முடியாவத  ! 
அப்புைமில்ல உனக்கு? 
பழசுன்னா அவவளைவு 
கி ள ளு க் கீ வ ர ன் ன ா 
ச ந ன ச் வச ? "  எ ன் று 
சபாக்ற்க வாறய திைநது 
கி ழவி  சி ரி க்ற்கயில , 
எமன் மட்டுமா. .நாவம 
வாயறடச்சு நிக்கிவைாம்.

இ து  த ா ன் 
பு து ற ம ப் பி த் த னி ன் 
அச்லான எழுத்து.

  

"மனிதன் ்கடவுறளைப் 
பறடத்தான்;

அ ப் பு ை ம்  ்க ட வு ள 
மனிதறன சிருஷடிக்்க 
ஆரம்பித்தான்..

இ ரு வ ரு ம்  ம ா றி 
மாறி வபாட்டி வபாட 
ஆரம்பித்தார்கள ;

இன்னும் வபாட்டி முடியவிலற்ல.

வநற்று வறர பிநதிப் பிைநத ்கடவுளுக்கு 
முநதிப்பிைநத

மனிதன் ஈடு்கட்டிக்ச்காண்டு வநதான்."

என்று துவஙகும் "சாமியாரும் குழநறதயும் 
சீறடயும்" ்கறதயின் ்களைம் திருசநலவவலி 
வண்ணாரப்வபட்றட வபராச்சி அம்மன் வ்காவில 
அருவ்க இருக்கும் தாமிரபரணி ஆற்றின் 
படித்துறை.

படித்துறையில அமரநது தத்துவ விசாரத்தில 
ஈடுபட்டிருக்கும் சாமியார.

அருவ்க சற்று தளளி நான்கு வயது சபண் 
குழநறத...
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ஆற்றில சவளளைம் ்கறரபுரண்டு ஓடுகிைது. 
இடது பக்்கம் சுவ்லாச்சன முதலியார பா்லம்..
முட்றடயும் பதநீரும் விட்டு அறரத்த 
்காறரயில ்கட்டிய பா்லம். ்கட்டசபாம்முவின் 
துபாஷ இராமலிங்க முதலியார ம்கனான 
சுவ்லாச்சன முதலியார ்கட்டியது என்பதில 
திருசநலவவலிக்்காரர்களுக்கு அபாரப்சபருறம 
என்று கிண்டல சசய்கிைார புதுறமப்பித்தன்.
(இப்பவும் பா்லம் ்கட்டி நூற்றி எழுபத்தாறு 
வருஷம் ஆச்சு என்று வருஷா வருஷம் 
ச்காண்டாடிட்டு இருப்பறத பாரத்தால என்ன 
சசாலவாவரா ?)

பாவாறடயில சீறடறய ்கட்டிக்ச்காண்டு 
வநத குழநறத ்காற்ல தண்ணீரில விட்டு 
ஆட்டிக்ச்காண்வட அப்பப்ப சீறடறய தின்கிைது.

சின்ன ்கால்காப்பு்கள தண்ணீரில இருநது 
சவளிவரும்வபாது, சூரிய கிரணம் அதன் 
வமல பட்டு  ்கண் சிமிட்டும். அடுத்த நிமிடம் 
கிர்கத்திற்கு ஏமாற்ைம். குழநறதயின் ்கால்கள 
தண்ணீருக்குள சசன்றுவிடும்.

சூரியனா்க இருநதால என்ன? குழநறதயின் 
பாதத் துளிக்கு தவம் கிடநது தான் ஆ்கவவண்டும்.

்கறதறய வாசித்து விட்டு வருற்கயில, இநத 
இடத்றத ்கடக்்க முடியாமல வியநது நிற்்க 
றவப்பார புதுறமப்பித்தன்.

" மனிதன் நல்லவன்தான். தான் உண்டாக்கின 
்கடவுளிடம் அறிறவ ஒப்பறடத்திருநதால 
புத்திசாலியா்க வாழ்நதிருக்்க முடியும். அது 
தன்னிடமிருநததா்க அவனுக்கு சதரியாது. 
இப்சபாழுது அறிவாளியா்க அல்லலபடுகிைான்." 
என்று சாமியார சசாலலும்வபாது வவவைவதா 
நம் மனக்்கண்ணில ஓடினால, அது அவரின் 
தவைல்ல.

"மனிதன் தன் திைறமறய அறிநது 
ச்காளளைாமல சசய்த பிசகுக்கு ்கடவுள 
என்று சபயர. மனிதனுக்கு உண்டாக்்கத்தான் 
சதரியும். அழிக்்க சதரியாது. அழியும்வறர 
்காத்திருப்பதுதான் அவன் சசய்யக்கூடியது."

என்று வமலும் சசாலலிச்சசன்ை சாமியாரின் 
சசாற்்கள அரத்தம் மிக்்கறவ. அறவ  
சாமியாரின் சசாற்்களைா? இலற்லயிலற்ல..

புதுறமப்பித்தனின் சசாற்்கள..

அநத வ்காடிக்்கணக்்கான சாறய்களின் 
கூட்டத்தில ஒருவராவது சிற்லறய ஏறிட்டுப் 
பாரக்்கவிலற்ல.. அனநத வ்காடி வருஷங்களில 

ஒருவராவது ஏறிட்டுப் பாரக்்க வவண்டுவம!

"உயிரற்ை வமாட்ச சிற்லவய..உன்றன 
உறடக்கிவைன்"

சாத்தனின் வ்காபம் நியாயமானது..

என்ன..இநதக்்கறத வாசிப்பவன் எவனும் 
வ்காவிலுக்குப் வபாவதிலற்ல.

வாசித்தவன் வ்காவிலுக்கு சசன்ைால 
..சிற்லயின் மவ்கான்னதத்றத உணர முடியும்..

மீண்டும் மீண்டும் வாசிக்்க வாசிக்்க 
ஒளிச்சுடராய் சதரிகிைான் புதுறமப்பித்தன்...! 

நின்றே இடந்தனில்
அஙகுமிஙகும் அயசயும்
ஆயன்பால்
எநதிரமொன்று 
இருககும் வாத்தியங்கயள
அச்சுர சுதி ம்தாயலத்து
இயசத்தும்காணடிருந்தது...
்நரியட வாத்திய 
இயசயியன
மசவி குளிர ்்கடட 
ம்தய்வங்கள்
ம்காஞ்சம் ம்காஞ்சொய்
இவவியசககு ்தயெ 
அயசவிக்க 
பழகிகம்காணடன..
சுவாசம் ம்தாயலத்து
மசாச்ச வாழவினுக்காய்
வாசித்்தல் ெறேந்தவர்்களுககு
புனுகு ்தடவிட 
இருநதுவிடடுப்்பா்கடடும்...
அதுவயரயினில் 
மின்சாரம் ெடடும் 
ம்தாயலநது்பா்கமில் 
இருக்கக்கடவு்க.

-	ப.்தாணப்பன்வ
ோசி
த்�
ல்
 ம
றந
�வ
ர்க
ளு
க்கு
...
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பயழயய்தத் ்தரும்
ெனி்தர்்களிடம் பய்கயெ                                
பாராடடுவதில்யல பறேயவ்கள்..
வியலயில்லா அரிசியய
வீதியில் இயறேத்்தாலும்
இயரமயன உணடு 
புணணியத்ய்தத் தூவிச் மசல்பயவ..
உயடநது ஒழுங்கறறே
உ்தவா்த மநகிழியில் உண்வா, நீ்ரா
ஒன்றும் மசால்லாெல் 
உறசா்கொய் உரக்கக ்கத்துபயவ..
மீநது ் பானய்த்யா ்காய்நது ் பானய்த்யா 
்கடித்துக கு்தறும் அயவ்கள் ்கடிநது 
ம்காள்வதில்யல ெனி்தர்்கயள..
இயலயில் யவத்்தாலும், வயலயில் 
யவத்்தாலும் வநதுணபய்த வாடிகய்கயா்கக 
ம்காள்பயவ.
்நரந்தவறினாலும், ்நர்யெ ்தவறினாலும் 
நியறேந்த வயிறு்களுடன்
நன்யெ்கயள்ய சி்தறிச் மசன்றிருககும்..
என்்றோ ஒருநாள் உணவிடுபவர்்களும் 
அன்னமலடசுமி்கள்்தான் பறேயவ்களுககு.
்வ்கா்தய்தயும், ்வணடா்தய்தயும்
விளககியய்தயும், விருப்பெறறேய்தயும்
ஏறகும் அயவ உணவிடா்த 
ெனி்தர்்களுக்கா்கவும்
இயறய்கயயச் சென்மசய்பயவ.

-	ஜபருமாள்	ஆச்சி,	ஜசன்மன	-	95

்கவிய்தசூழ உலகில்
வாழகி்றேன் நான்
வாசிப்பின் ரசயனயும்
அ்கம்புரிபடு இ்தயமும்
மெௌனச்சம்ெ்தமும்
வார்த்ய்தயறறே மவளியினாலான
தினப்புழக்கத்திலும் என
வியாபித்து நிறகிறோய் நீ...!

ஞாப்கமிருககிறே்தா...
அன்று உன்னிடம் நான் மசான்னது...!
உறேக்கம் வரெறுத்்த
பலப்பல இரவு்கயள நான்
்காலம் ்கவர்ந்த
என் அம்ொவின் புடயவ்பார்த்தி
துயில்்கயர ஏறியிருககி்றேன்
சிதிலொன ்தாய் புடயவயும்
வியடமபறறு
்பானநாளின்பின்
உறேங்க்வணடி உன்னிடம்
ஒன்று ்்கட்டன்
இன்னும் ்தருகிறோய் நீ...!

்கால்தாெ்தம் மசய்யா்்த
இனியும்...!
கிழிந்த உன் புடயவ
ஒன்்றேனும்
்தந்தருள் எனககு...!
இரவின் பாரம் அதி்கொய்
்கனககிறேது இப்்பாம்தல்லாம்

அம்ொவின் ்க்த்க்தப்யபயும்
உன் ்கா்தலின் ்கண்கணப்யபயும்
ஒரு்சர ்பார்த்திகம்காணடு
ராத்துயில்
்கயர்யறே்வணடுெடி நான்...!

-	ஆர்க்கக	இராமநா்தன்

இறகன்கச்
 சமனி்கள
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க்பொன் ன ்க ர த் றத ப்  ப ற் றி க் 
வ்கட்டிருக்கிறீர்களைா? நமது 
சபௌராணி்கர்களின் ்கனறவப் 

வபால அஙகு ஒன்றுமிலற்ல. பூரவ புண்ணியம் 
என்று சசாலலுகிைார்கவளை, அநதத் தத்துவத்றதக் 
ச்காண்டு, நியாயம் என்று சமாதானப்பட 
வவண்டிய விதிதான். ஒரு சி்ல ‘ம்காராெர்களுக்்கா்க’ 
இம்றமயின் பயறனத் வதடிக்ச்காடுக்்கக் 
்கடறமப்பட்டு வசிக்கும் மனிதத் வதனீக்்களுக்கு 
உண்றமயில ஒரு சபான் ந்கரநதான் அது.

ரயிலவவ தண்டவாளைத்தின் பக்்கமா்க, சாராய 
டிப்வபாவுக்குப் வபாகிைவத ஒரு சநது, அது தான் 
அஙகு ‘சமயின்’ ராஸ்தா. ற்கவ்காரத்த நான்கு 
வபர வரிறச தாராளைமா்கப் வபா்க்லாம். எதிவர 
வண்டி்கள வராவிட்டால, இதற்குக் கிறளையா்க 
உள வறளைவு்கள உண்டு. முயல வறளை்கள 
வபால.

இநதத் திவவியப் பிரவதசத்றதத் தரிசிக்்க 
வவண்டுமானால… சிறு தூை்லா்க மறழ 
சிணுசிணுத்துக் ச்காண்டிருக்கும் சபாழுது 
சசன்ைாலதான் ்கண்ச்காளளைாக் ்காட்சியா்க 
இருக்கும். வழி சநடு்கச் வசற்றுக் குழம்பு்கள. 
சாற்லவயாரமா்க ‘முனிசிபல ்கஙற்க’ – அல்ல, 
யமுறனதாவன ்கறுப்பா்க இருக்கும்? – அதுதான். 
பிைகு ஓர இரும்பு வவலி, அதற்குச் சற்று உயரத் 
தளளி அநத ரயிலவவ தண்டவாளைம்.

மறுபக்்கம், வரிறசயா்க மனிதக் கூடு்கள – 
ஆமாம், வசிப்பதற்குத்தான்!

தண்ணீரக் குழாய்்கள? இருக்கின்ைன. 
மின்சார விளைக்கு? ஞாப்கமிலற்ல சாதாரண 
எண்சணய் விளைக்கு, அதாவது சநதிரன் 
இல்லாத ்கா்லங்களில (கிருஷண பட்சத்தில) 
ஏற்றி றவத்தால வபாதாதா?

சபான்ன்கரத்துக் குழநறத்களுக்கு ‘மீன் 

புதுமமபபித்தன் சிறுகதை
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பிடித்து’ விறளையாடுவதில சவகு பிரியம். 
அநத முனிசிபல தீரத்தத்தில, மீன் ஏது? 
எஙகிருநத பணக்்கார வீடு்களிலிருநவதா, 
சி்ல சமயம் அழுகிய பழம், ஊசிய வறட, 
இத்யாதி உருண்டு வரும். அது அநத ஊரக் 
குழநறத்களின் ர்கசியம்.

ரயிலவவ தண்டவாளைத்தின் பக்்கத்தில 
விறளையாடுவதில என்ன ஆனநதவமா? வவலி 
இருக்்கத்தான் சசய்கிைது. வபா்கக் கூடாது 
என்ை சட்டம் குழநறத்களுக்குத் சதரியுமா? 
‘வபானால’ சபற்வைாருக்குத் தான் ச்காஞ்சம் 
பாரம் ஒழிநதவத! குழநறத்கள தான் என்ன, 
‘கிளைாக்வஸா’ ‘சமலலின்ஸ் பூட்’ குழநறத்களைா, 
்கம்பி இறடயில வபா்க முடியாமலிருக்்க? 
புற்கநவதாடும் அநத இரும்பு நா்கரி்கத்திற்கு, 
வரிறசயா்க நின்று “குட்மாரனிங சார!” என்று 
்கத்துவதில சராம்ப ஆனநதம் அவர்களுக்கு. 
அதுதான் அவர்களுக்குக் கிறடக்கும் ஆரம்ப 
ஆஙகி்லக் ்கலவி.

ஐநது மணிக்கு அப்புைநதான் ஊர 
்க்ல்க்லசவன்று உயிர சபற்று இருக்கும். 
அப்சபாழுதிருநது தான் அவவூரப் சபண்்கள 
தங்கள வவற்லறயச் சசய்வார்கள. சாராய 
வண்டி்கள, தண்ணீர எடுக்்கவரும் சபண்்கள! 
அஙகு தண்ணீர எடுப்பது என்ைால ஒரு பாரதப் 
வபார.

இளை வயதில நறரத்தது வபால பஞ்சு 
படிநத தற்ல, மாசறடநத ்கண்்கள – விடிய 
விடிய மின்சார ‘ஸ்பின்டிற்ல’ப் (்கதிர) பாரத்துக் 
ச்காண்டு இருநதால, பிைகு ்கண் என்னமா்க 
இருக்கும்? ்கண்்களதாம் என்ன இரும்பா? 
உறழப்பின் ஆவராக்கியத்தால ஏற்பட்ட 
்கட்டறமநத அழகு. ஆவராக்கியமா? அது 
எஙகிருநது வநதது? பாக்டீரியா, விஷக் 
கிருமி்கள, ்கா்லரா இத்யாதி அஙகிருநதுதாவன 
உற்பத்தி சசய்யப் படுகின்ைன! எப்படியாவது 
உயிர வாழ வவண்டும் என்று ஆறசயிருநதால 
எல்லாம் நடக்கும். பறழய ்கற்்கா்லத்து மனிதன், 
புலி சிங்கங்களுடன் குற்கயில வாழ்நது 
வநதான்; அறவ்களும் அவறனக் ச்கான்ைன; 
அவனும் அறவ்கறளைக் ச்கான்ைான். அதற்்கா்க 
வலிறமயற்று, வம்சத்றத விருத்தி சசய்யாமல 
சசத்சதாழிநதா வபானான்? வாழ்க்ற்கவய ஒரு 
சபரிய வவட்றட, அதற்ச்கன்ன?

்கழுத்தில ஒரு ்கருப்புக் ்கயிறு – வாழ்க்ற்கத் 
சதாழுவின் அறிகுறி. அறதப் பற்றி அஙகு 
அதி்கக் ்கவற்லயிலற்ல. அது வவறு உ்ல்கம் 
ஐயா, அதன் தரமங்களும் வவறு.

அம்மாளு ஒரு மில கூலி. வயது இருபது 
அல்லது இருபத்திரண்டிற்கு வமல வபா்காது. 
புருஷன் ‘ெட்்கா’ றவத்திருக்கிைான்; சசாநத 
வண்டிதான். அம்மாளு, முருவ்கசன் (அவள 
புருஷன்), அவன் தாயார, தம்பி, முருவ்கசன் 
குதிறர –ஆ்க நபர ஐநது வசரநதது அவர்கள 
குடும்பம். இருவருறடய வரும்படியிலதான், 
இவர்கள சாப்பாடு (குதிறர உளபட), வீட்டு 
வாடற்க, வபாலீஸ் ‘மாமூல’, முருவ்கசன் 
தம்பி திருட்டுத் தனமா்கக் ்கஞ்சா அடிக்்கக் 
்காசு எல்லாம் இதற்குள தான். எல்லாரும் 
ஏ்கவதசக் குடியர்கள தான். ‘டல ஸீஸ’னில 
பசிறய மைக்்க வவறு வழி? பசி, ஐயா, பசி! 
‘பத்தும் பசி வநதிடப் பைநதுவபாம்’ என்று சவகு 
ஒய்யாரமா்க, உடம்பில பிடிக்்காமல பாடுகிறீவர, 
அஙகு நீர ஒரு நாள இருநதால உமக்கு 
அடிவயிற்றிலிருநது வரும் அதன் அரத்தம்!

அன்றைக்கு முருவ்கசனுக்குக் குஷி, 
அவனும், அவன் குதிறரயும் ‘தண்ணி வபாட்டு’ 
விட்டு வரஸ் விட்டார்கள. வண்டி ‘வடா க்்கர’ 
அடித்தது. ஏரக்்கால ஒடிநதது. குதிறரக்கு 
ப்லமான ்காயம். முருவ்கசனுக்கு ஊறமயடி. 
வீட்டில ச்காண்டுவநது வபாடும்சபாழுது வபச்சு 
மூச்சிலற்ல. நல்ல ்கா்லம் குடித்திருநதான், 
இநத மாதிரி வலி சதரியாம்லாவது கிடக்்க. 
வீக்்கத்திற்கு என்னத்றதவயா அறரத்துப் 
பூசினாள அம்மாளு. அப்சபாழுதுதான் 
சற்று வபசினான். அவனுக்குப் பால ்கஞ்சி 
வவண்டுமாம்! அம்மாளுவுக்குக் கூலிவபாட 
இன்னும் இரண்டு நாள இருக்கிைது. வீட்டில 
்காவசது?

அம்மாளு தண்ணீர எடுக்்க வருகிைாள.

‘கும்’மிருட்டு பஞ்சாங்கத்தின்படி இன்றைக்குச் 
சநதிரன் வரவவண்டும். ஆனால அது வம்கத்தில 
மறைநது ச்காண்டால முனிசிபாலிடி என்ன 
சசய்ய முடியும்?

எப்சபாழுதும்வபால இறரச்சலதான். 
ஒருவாறு தண்ணீர பிடித்தாய்விட்டது. திரும்பி 
வருகிைாள.

சநதின் பக்்கத்தில ஒருவன் அம்மாளுவின் 
வமல சராம்ப நாளைா்கக் ‘்கண்’ றவத்திருநதவன்.

இருவரும் இருளில மறைகிைார்கள. அம்மாளு 
முக்்கால ரூபாய் சம்பாதித்து விட்டாள. ஆம், 
புருஷனுக்குப் பால ்கஞ்சி வாரக்்கத்தான்!

என்னவமா ்கற்பு, ்கற்பு என்று ்கறதக்கிறீர்கவளை! 
இதுதான் ஐயா, சபான்ன்கரம்!             
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து ற ர ர ா சு  ச ம த்றதறயத் 
தடவிப்பாரத்தான். சுநதரம் 
ஐயா வீட்டு இட்டலி வபா்ல 

சமத்றத சமத்சமத்சதன்றிருநதது. 
வவ்லாயி சமத்றதயில சுருண்டு 
ப டு த் தி ரு ந த ா ள .  ந ா ன் கு 
நாட்்களுக்கு முன்வறர ஓரம் 

கிழிநத வ்காறரப்பாயில கிடநதவளுக்கு 
வாழ்வு வநதுவிட்டசதன்று எலவ்லாரும் 
வபசிக்ச்காண்டார்கள.

‘‘சதாரராசு… ஒங்க ஆத்தாளுக்கு வநத 
வாழ்வப் பாத்தியா… வபாை ்கா்லத்து்ல பஞ்சி 
சமத்றதயி்ல படுக்்கணும்னு எழுதியிருக்கும் 
வபா்ல…’’ என்று சரசுகூட சசாலலிச் சிரித்தாள.

‘‘பாயி்ல படுக்்க முடிய்லடா. வமச்லல்லாம் 
முளளு, முளளைா குத்துது’’ என்று வவ்லாயி 
பு்லம்பியறத சசலவமணி அப்படிவய 
மாடசாமியிடம் சசால்ல மறுநாவளை ஒரு 
ஆட்வடாவில சமத்றத வநது இைஙகிவிட்டது. 
மாடசாமி, சசலவமணியின் சபரியப்பா ம்கன். 
ஆனால வளைரத்தசதல்லாம் வவ்லாயிதான்.

‘ ‘ ச ப த் தவ  இவளை ா ,  அவளை ான்னு 
சதரியலிவய…’’ என்று ஊரசனம் ஆச்சரியப்படும். 
மாடசாமியும், சசலவமணியும் வவ்லாயியின் 
இடுப்பின் இரண்டுபக்்கமும் எப்வபாதும் 
இருப்பார்கள.

‘‘மூத்தாரு புளளையும் எம்புளளைமாரிதான்…’’ 
என்பாள வவ்லாயி.

அநதப் பாசம்தான் சமத்றத வாஙகி வரச் 
சசய்தது. மாடசாமி அரசாங்கத்தின் ்கறடநிற்ல 
ஊழியசனன்ைாலும் சசலவமணிறயவிட 
சபாருளைாதாரத்தில ஒருபடி உயரநதவன்.

சசலவமணிக்கு சாண் ஏறினால முழம் 
சருக்கிற்று. விவசாயம் சசய்த புண்டியம்.

துறரராசு பிளறளை்கறளைக் கூட்டிவநது 
சமத்றதறய ்காட்டினான்.

‘‘சதாட்டுப் பாக்்க்லாமாடா…?’’

ஒருவன் வ்கட்டான்.

ஒஙற்கசயல்லாம் புளுதி அப்பியிருக்கு. 
இவதாட சதாட்டீன்னா சமத்த அழுக்்காயிரும். 
அப்புைம் எங்கப்பா வஞ்சும்.’’

‘‘நீ சதாட்டுப் பாத்துருக்கியா…?’’

இன்சனாருவன் வ்கட்்க, துறரராசுவின் 
தற்ல சபரிதா்க அறசநதது. ்கடநத நான்கு 

நாட்்களைா்க வபாகும்வபாதும், வரும்வபாதும் 
அவன் ற்க்கறளைச் சட்றடயில அழுநத 
துறடத்துக் ச்காண்டு சதாட்டுப் பாரப்பறத 
வழக்்கமா்க றவத்திருநதான்.

சமத்றத ச்கட்டியான சவளறளைக்்காடாவில 
றதக்்கப்பட்டிருநதது. சவளறளை என்ைால 
அறரசவளறளைதான். இருநதும் சாணம் 
சமழுகிய தறரயில அது தும்றபப்பூப்வபா்ல 
சதரிநதது.

சசலவமணி அடியில வ்காறரப்பாறய 
விரித்து வமவ்ல சமத்றதறய வபாட்டிருநதான்.  
குடிறசக்குள அது சபாருநதாத சபாருளைா்க 
்காட்சி தநதது. 

வதால சுருஙகிய வவ்லாயிறய அதில 
கிடத்தியவபாது சமத்றதயின் ்லட்சணம் 
குறைநதுவிட்டாற்வபால எலவ்லாருக்கும் 
வதான்றியது.

‘‘ஒரு ஒை தச்சாநது வபாடணும். இல்லாட்டி 
சமத்த அழுக்்காயிரும்.’’ சமத்றதறயப் பாரக்்க 
வநத பக்்கத்துத்சதரு வா்லாம்பா அறத 
வநாட்டம் விட்டபடிவய சசான்னாள.

வவ்லாயிறயப் பாரக்்க வருவறதவிட 
சமத்றதறயப் பாரக்்கவவ அதி்க கூட்டம் 
கூடியது.

‘‘ஒை தக்்க ்காசுக்ச்கங்க வபாைது. சமத்த 
வாஙகிக் குடுத்த மவராசவன ஒையும் தச்சாநது 
வபாட்டாத்தான் உண்டு’’ என்ைாள சரசு.

அவளுக்கு உளளூர நறமச்ச்லா்க இருநதது. 
கிழவிக்கு அடித்த வயா்கத்தில அவள ்கறுவிக் 
ச்காண்டிருநதாள. மாடசாமி சமத்றத 
வாஙகித்தர அவன் மறனவி சம்மதித்தவத சபரிய 
விஷயம். இதில உறையாவது ஒண்ணாவது…

சமத்றத அநதப் பத்து நாட்்களுக்குள 
ஆங்காஙவ்க அழுக்்கறடயத் சதாடஙகியது. 
தண்ணீரக்்கறை பட்ட இடங்களில எல்லாம் 
குட்டி, குட்டி நாடு்களின் வறரபடங்கள 
உருவாயின.

வவ்லாயி ்கஞ்சி குடித்தவபாது ற்கதவறி 
சமத்றதயில சிநதினாள. சிநதிய ்கஞ்சிறய 
ற்கயால வழித்சதறிநதாள .  அதுவும் 
்கறையாகிப்வபானது. துறரராசு ்கவற்லயுடன் 
பாரத்துக் ச்காண்டிருநதான்.

சமத்றதயில ஒருநாளைாவது படுத்துவிட 
வவண்டுசமன்று  அவனுக்கு  ஆறச . 
ஒற்றை சமத்றத அது. அதில வவ்லாயி 

ஐ.கிருத்தி�ொ சிறுகதை
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வ்காணலமாண்லா்க படுத்துக் 
கிடநதாள.

‘‘ஒங்காத்தா அதிஷடக்்காரி…’’ 
என்றும்

‘ ‘குடிறசக்குளளை சமத்த 
வபாட்டு ஒைஙகுை மவராசி…’’

எ ன் று ம்  ந ண் ப ர ்க ள 
துறரராசுவிடம் கூறினார்கள.

‘ ‘ எ்லவம் பஞ்சி்ல தச்ச 
சமத்த… எப்படியும் மூவாயிரம் 
ரூவா இருக்கும்’’ என்று சரசுவின் 
அண்ணன் ஒருமுறை வநதவபாது 
சசான்னான்.

துறரராசுவுக்கு சமத்றத 
மீதான மதிப்பு கூடிப்வபானது. 
ஆரம்பத்தில தடிமனா்க இருநத 
சமத்றத நாளைா்க, ஆ்க உயரம் 
குறைநது சப்றபயாகிப்வபானதில 
அவன் ்க்லவரமானான்.

‘ ‘ ச ம த் த 
வீணாப்வபாயிருச்சாப்பா…?’’

துறர ர ாசு  ்கவற்லயுடன் 
வ்கட்்க, சசலவமணி சிரித்துவிட்டு, 
‘‘வீணால்லாம் வபாவ்ல. பஞ்சி 
சமத்த அப்புடித்தான் நாளைாவ 
ஆவ அமுஙகிப்வபாயிரும் ’ ’ 
என்ைான். 

வவ்லாயிக்கு வபரனின் ஆறச 
புரிநதவதா என்னவவா அடிக்்கடி 
அறழத்து அறழத்து அருகில 
அமரறவத்துக் ச்காண்டாள.

‘‘சதாரராசு, இஞ்ச வா சாமி…’’ 
என்ை வவ்லாயியின் குரலுக்கு 
துறரராசு எஙகிருநதாலும் பாய்நது 
வருவான்.

‘‘ஆத்தாளுக்கு ்காலு வநாவுது, 
புடிச்சு விடு சாமி…’’ என்வைா  
‘‘முதுவு அரிக்கிது சசாறிஞ்சிவுடு 
ராசா…’’ என்வைா அவள சசாலலும் 
வவற்ல்கறளை சமத்றதயி்லமரநது 
மு்கம் சுளிக்்காமல சசய்வான்.

‘ ‘ ச ம த் த  வ ா ங கி க் 
குடுத்தவுரு ்க்லரு சமத்றதயா 
வாஙகியாநதுருக்்கக் கூடாது…’’ 
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என்று சரசு ஒரு நாள முணுமுணுத்தது 
வவ்லாயியிக்கு ்காதில விழுநதது. அவளுக்கும் 
அவத நிறனப்புதான்.

‘‘ஒடம்பு வநாவுதுன்னவுடவன சமத்த வாஙகிக் 
குடுத்தான். தானத்துக்கு குடுத்த மாட்ட பல்லப் 
புடிச்சி பாக்்கக்கூடாது, ஆமா…’’ என்று தன் 
மனதுக்கு ்கடிவாளைம் வபாட்டுக் ச்காண்டாள.

‘‘சபரியய்யா வூட்்லயும் இநதமாரி சமத்ததான் 
இருக்கு.’’ என்ைாள பக்்கத்துவீட்டு ்கனகு. அவள 
சபரியய்யா வீட்டில வவற்ல சசய்கிைாள.

‘‘நல்லா அடிக்கிை நீ்ல சநைத்து்ல ஒை 
தச்சிப் வபாட்ருக்்காங்க. அத வாராவாரம் 
சதாறவக்்கப் வபாடுவாங்க. அநதமாரி இதுக்கு 
ஒை தச்சிப்வபாட்டா சமத்த வீணாவாம 
இருக்கும் ’ ’  என்று அவள வயாசறன 
சசான்னது துறரராசுவுக்குப் பிடித்திருநதது. 
சசலவமணியிடம் சசான்னான்.

‘ ‘சரி பாரக்்க்லாம்.’ ’ என்ைான் அவன். 
இப்பவவா, அப்பவவா என்று கிடக்கும் கிழவியின் 
ஆயுசுதாவன அதற்கும். அறத உத்வதசித்து 
ம்கறன சமாதானப்படுத்தும் விதமா்க அவன் 
சசான்னது துறரராசுவுக்கு சநவதாசத்றதத் 
தநதது.

துறரர ாசு  குண்டானில பறழயறத 
அளளிப்வபாட்டு சமாக்கிக் ச்காண்டிருநதான். 
ப க்்கத்தில  அலுமினிய சிலலிலிருநத 
மு ரு ங ற்க க் கீ ற ர  வ ப ா ட் டு  சு ண் டி ய 
சு ண் ட க் கு ழ ம் றப  அ வ வ ப் வப ா து 
சதாட்டுக்ச்காண்டான்.

‘‘பளளிடத்துக்கு ச்கௌம்பிட்டியா ராசா…?’’

மாத்திறரயின் வீரியத்தில தூக்்கமும் 
விழிப்புமா்க இருநத வவ்லாயி வ்கட்டாள. 
அவள தாட்டியமா்க நின்று உறழத்தவள. 
ஒரு வவற்ல சதரியாசதன்பதிலற்ல. அப்படி 
ஒரு சுறுசுறுப்பு. வவற்லயில ஒரு சசய்வநரத்தி. 
இழுத்துப்வபாட்டு உறழத்ததில வபாதுமான சத்து 
வசரத்தியுமில்லாததில உடம்பு பழுதறடநது 
வபானது.

துறரராசு ற்கய்லம்பி சட்றடயில ற்கறய 
துறடத்துக் ச்காண்டு சமத்றத அருகில வநது 
நின்ைான். வவ்லாயி ்கண்்கள மூடிக்கிடநதாள.

‘‘ஆத்தா எப்ப சாவும்…?’’

சட்சடன உளளுக்குள ஒரு வ்களவி 
முறளைத்தது. சநடுநாளைா்க மனசுக்குள புறதநது 
கிடநத வ்களவி இன்று தூரவிட்டு விட்டது. 

துறரராசு சமல்லக் குனிநது வ்லது ற்கறய 
சமத்றதயின் ஒரு நுனியில றவத்து சமல்லமாய் 
தடவியபடிவய இடது நுனிவறர வநதான். 
மீண்டும் இடதிலிருநது வ்லம். திரும்பவும் 
அப்படி இரண்டுமுறை.

‘‘என்னடா பண்ை…?’’

சரசு குரலச்காடுக்்க, வவ்லாயி திடுக்கிட்டு 
்கண்்கறளைத் திைநதாள. வபரன் அருகில 
அமரநதிருப்பறதக் ்கண்டதும் வயிறு குறழநதது.

‘‘ஏஞ்சாமி, வசாறு தின்னுட்டியா…?’’

‘‘தின்னுட்டன் ஆத்தா… நான் பளளிடம் 
வபாயிட்டு வாரன்’’ என்ைவன் புத்த்கப்றபறய 
எடுத்து மாட்டிக்ச்காண்டு சவளிவய வநதான்.

ச ம த் றத யி ல  ப டு த் து க் ச்க ா ள ளை 
ஆறசயாயிருநதது. ஆத்தா வபாய்விட்டால 
ஒத்றதயா்க சமத்றதயில படுத்துக்ச்காளளை்லாம். 
சதருப்பிளறளை்கள எதிரில ச்கத்து ்காட்ட்லாம்.

‘‘சமத்றதயில படுத்து ஒைஙகுைப்ப ராசா 
்கனவா வருதுடா…’’ என்று எடுத்துவிட்லாம்.

ருசியா்க தின்ைவதா, பளிச்சசன்று உடுத்தியவதா 
கிறடயாது. அதற்்கான ஆறச்களும் மனதில 
குமிழி்களிட்டதிலற்ல. மூஙகில ்காட்டில 
வளைரும் மூஙகில, தன் தன்றமயிவ்லவய 
வளைருவமயன்றி, ஆலின் தன்றமயில வளைராது. 
அதுவபா்ல துறரராசு தன் தன்றமறயசயாத்த 
சிறுவர்களுக்கு மத்தியில வளைரநததால 
வளைறமயான அநநியத்தன்றமறயப் பற்றி 
்கவனம் ச்காளளைவிலற்ல.

புதிதா்க சமத்றத வீட்டுக்குள இடம் பிடித்ததும் 
சமலலிய ஆறசசயான்று ஊரநசதழுநது 
மனக்குறுக்்கா்க ஓடிக் ச்காண்டிருநதது. சதா 
அதில படுப்பது பற்றிய எண்ணம் அவறன 
அழுத்திக்ச்காண்வடருநதது.

பளளியில இண்சடரசவல பீரியடில 
சிறுநீர ்கழித்தபடி அவன் அருகில நின்றிருநத 
சிறுவனிடம் சசாலலிக் ச்காண்டிருநதான்.

‘‘சபரியப்பா, ஆத்தாவுக்கு சமத்த வாஙகிக் 
குடுத்துருக்்காரு. சதாட்ட ற்கயி சபாதஞ்சி 
வபாயிரும். அம்புட்டு சமதுசமதுப்பு. சும்மா 
இல்லா, மூவாயிரம்ரூவா…. இன்னிக்கி 
சாங்கா்லம் பளளிடம் வுட்டதும் வாரியா, 
்காட்டுவைன்…’’

வ்கட்டுவிட்டு ற்கயில சதறித்த சிறுநீறர 
டிராயரில துறடத்து, உறுப்றப டிராயருக்குள 
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வபாட்டுக் ச்காண்டு ஜிப்றப மூடியபடிவய கூட 
வநதவன் வதாளில ற்கவபாட்டு நடநதான்.

‘‘ஒங்காத்தா சசத்துருச்சின்னா நீ அது்ல 
படுத்துக்்க்லாம். ஒனக்கு யாரு வபாட்டி 
இருக்்கா….’’ என்ைான் அவன். துறரராசுவின் 
்கண்்கள சபருறமயில மிளிரநதன. 

கிழிநத வ்காறரறய விரிக்கும்வபாது 
ஓரத்தில ்கழன்று விழும் ஒற்றைக்வ்காறர்கள 
பாறய ப்லமிழக்்கச் சசய்து ச்காண்டிருநதன. 
ஒவசவாரு இரவும் சரசு பாய் விரிக்ற்கயில 
மாற்றுக்வ்காறர வாங்க சசலவமணியிடம் 
ஞாப்கப்படுத்துவாள.

‘‘நூத்தம்பது, எரநூைாவும் அம்புட்டு ்காசுக்கு 
நாசனங்க வபாைது. வரை ்காசு வாய்க்கும் 
ற்கக்குவம சரியா இருக்கு. ச்காஞ்சநாளு 
சபாறு, பாக்்க்லாம்.’’ என்பான் அவன்.

ஆத்தா வபாய்விட்டால சமத்றதயில 
படுத்துக்ச்காண்டு சுமாரான தன்னுறடயறத 
அவர்களுக்குத் தநதுவிட்லாம் என்று துறரராசு 
நிறனத்துக் ச்காண்டான்.

்கருப்பு மசிக்குள முக்கி எடுத்தது வபான்ை 
இரவு. ஊதக்்காற்றின் ஈரமான வீசலுக்கு 
சதருநாய்்கள உடல குறுக்கி உைஙகிக் 
ச்காண்டிருநதன. சரசுவின் பறழய புடறவக்குள 
சுருண்டு கிடநத துறரராசு வயிறு முட்டு புரண்டு 
படுத்தான்.

‘‘யப்பா….சாமி…. குளுரு புடுஙகி எடுக்குவத…’’

வவ்லாயி தூக்்கத்தில முனகியதில 
விழித்துக் ச்காண்டவனுக்கு அவள வபாரத்திக் 
ச்காளளைாமல படுத்துக் கிடநதது சதரிநதது. 
சமல்ல எழுநது சசன்று வபாரறவறய 
வபாரத்திவிட்டவன் சிறிதுவநரம் அப்படிவய 

நின்றிருநதான்.

சமத்றதக்கு உரிறமயாளைன் என்கின்ை 
வதாரறணயில அவனின் பாரறவ அதன்வமல 
நிற்லத்திருநதது.

‘‘ஆத்தா சசத்துட்டா சபரிப்பா வநது 
சமத்றதய எடுத்துட்டுப் வபாயிருவாரா…’’

திடீசரன்று அநத எண்ணம் வதான்ை, 
துறரராசு திற்கத்துப்வபானான்.

‘ ‘அவ ர  வ ாஙகித்தநதறத  அவவ ர 
எடுத்துப்வபானால யாரதான் என்ன சசால்ல 
முடியும். கிண்ணத்தில எண்சணவயா பருப்வபா 
அக்்கம்பக்்கத்தினரிடம் ்கடன் வாஙகும் அம்மா 
அறத மைக்்காமல திருப்பி விடுகிைாவளை. அப்படி 
இதுவும் திரும்பப்வபாய்விடுவமா…’’

ஏவதவதா நிறனவு்கள ஓடின. உடவன 
அம்மாவிடம் அதுபற்றி வ்கட்டுவிட மனசு 
துடித்தது. எழுப்பிக்வ்கட்டால நாலு சமாத்து 
சமாத்துவாள என்ை பயத்தில சமல்ல அவள 
ற்கறயச் சுரண்டினான்.

‘‘யம்மா…. யம்மா…’’

‘‘என்னடா….?’’

அவள தூக்்கக் ்க்லக்்கத்தில எரிநது 
விழுநதாள.

‘ ‘வயித்த முட்டுதும்மா… ஒண்ணுக்கு 
வபாவணும்…’’

‘ ‘ ஒன்வனாட சபரிய வராதறனயாப் 
வபாச்சிடா… வநது சதா்ல…’’

வ்காபத்வதாடு வநது ச்காலற்லக் ்கதறவத் 
திைநதுவிட்டாள.

துற ர ர ா சு  சி று நீ ர  ்க ழி த் த ப டி வ ய 
அவறளைப்பாரத்தான். சுவரில தற்ல சாய்த்து 
்கண்்கள மூடியிருநதாள.

‘‘யம்மா… ஆத்தா சசத்துப் வபாயிட்டா 
சபரிப்பா வநது சமத்றதய ச்காண்டுக்கிட்டு 
வபாயிருவாரா…?’’

்கவற்லவயாடு வ்கட்டான்.

‘‘கூறுச்கட்ட மூதி… எநத வநரத்து்ல என்னா 
வ்களவி வ்கக்குை…. ஒழுங்கா மூத்திரம் வபஞ்சிட்டு 
உளளைாை வா. இல்லாட்டி ச்காலற்லயி்ல வச்சி 
தாப்பா வபாட்டுட்டு வபாயிருவவன்.’’

சரசு சுளசளைன்று விழ, துறரராசு சமௌனமா்க 
உளவளை வநதான்.

இருவரும் 
ப�சிக்நகதாண்டது 

திண்ணயிலமர்ந்து 
வீட்டுப்�தாடம் எழுதிக் 

சகாணடிருந்த து்ரராசுவின் 
கதாதில் விழுந்து. 

அவனுக்கு ஒருபுறம் 
மகிழ்ச்சிைதாகவும், மறுபுறம் 

ப்யமாகவுமிருந்தது.
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வவ்லாயிறய ச்காலற்லப்புைம் தூக்கிவநது 
குளிக்்க றவக்்கவும், ம்லம் ்கழிக்்க றவக்்கவும் 
சசலவமணிக்கு சிரமமா்க இருநதது.

்காய்நத குச்சி வபா்ல அளிருநதாலும் 
ஒற்றையாளைாய் அவறளை சுமநது வர முடியாது 
மூச்சிறரத்தது.

அவன் சிரமம் புரிநது சரசுவும் ஒரு ற்க 
பிடித்து தூக்கியதில இடுப்பு வநாவு ்கண்டது. 
வவ்லாயி இரண்டு நாட்்களுக்ச்காரு முறை 
ம்லம் ்கழித்தாள. வாரம் ஒருமுறை குளிக்்க 
றவக்்கப்பட்டாள.

‘‘குளுரு ்கா்லம். அதனா்ல வாரத்துக்கு 
ஒருசமாை குளுப்பாட்டுவைாம். வ்காறட 
ஆரம்பி ச்சிருச் சுன்னா  ச தனநசதனம் 
குளுப்பாட்டணும்.  இல்லாட்டி ஒடம்பு 
புண்ணு ்கண்டு வபாயிரும். ச்கழவிய தூக்கி 
எடுக்குைதுக்குளளை அடி தளளிப் வபாயிருது. 
அவருக்கும் வரவர முடிய்ல. இன்னும் 
எத்தினி நாளுதான் இப்புடி தும்பப்படணுவமா 
சதர்ல….’’

சரசு சசலவபானில முனகிக் ச்காண்டிருநதாள.

‘‘ஆ்காரம் சசலலுதா, இலலியா…?’’

மறுமுறனயிலிருநத அண்ணி வ்கட்டாள.

‘‘முன்னமாரி இல்ல. மூணு வவறளைக்கும் 
வசத்து ஒரு டம்பளைர ்கஞ்சி குடிச்சா சபரிய 
விஷயம்.’’

‘‘அப்ப சீக்கிரம் வபாயிரும், ்கவ்லப்படாத…’’

அ வள  ஆறுதல  ச ச ா ல ்ல  ச ர சு 
சபருமூச்சசறிநதாள.

‘‘ச்கா்லசதய்வம் மாரி நீங்க சசாலறீங்க. 
நீங்க சசான்னாப்்ல அது சீக்கிரவம வபாயி 
வசநதுருச்சின்னா சரிதான்.’’

இ ரு வ ரு ம்  வ ப சி க் ச்க ா ண் ட து 
திண்றணயி்லமரநது வீட்டுப்பாடம் எழுதிக் 
ச்காண்டிருநத துறரராசுவின் ்காதில விழுநதது. 
அவனுக்கு ஒருபுைம் மகிழ்ச்சியா்கவும், மறுபுைம் 
பயமா்கவுமிருநதது.

‘‘சபரிப்பா வநது சமத்றதய தூக்கிட்டுப் 
வபாயிருவாவரா…’’

நா்லாம்நாள வவ்லாயி தூக்்கத்திவ்லவய 
மரித்துவிட்டாள

உைவு சனம் குழுமிக்கிடநதது. மாடசாமி 
வநது ்கதறிவிட்டு வபாய் திண்றணயி்லமரநது 

ச்காண்டான். சரசு ஒப்புக்கு அழுது றவத்தாள. 
துறரராசு சுவவராரம் ஒண்டியிருநதான்.

சமத்றதக்கு  விடுதற்ல ச்க ாடுத்த 
வவ்லாயி ப்லற்கயில கிடத்தப்பட்டிருநதாள. 
சநதன வாசறனவயாடு ஊதுபத்தி புற்கநது 
ச்காண்டிருநதது. துறரராசுவுக்குளளும் 
சநவதாசப் புற்கச்சல. மாடசாமிறயப் 
பாரத்தவபாது மட்டும் பயம் எழுநது அடஙகிற்று.

‘ ‘ஒத்தப் வபரப்புளளை… அவன் வம்ல 
உசிறரவய வச்சிருநதா. அவன் இருமுனா 
பதறுவா, தும்முனா சதாவண்டுடுவா. ்கடசீ்லா 
்கட்றடயி்ல வபானாவளை…’’

சி்ல கிழவி்கள சிறுவறனக் ்கட்டிக் ச்காண்டு 
ஒப்பாரி றவத்தனர. அவவனா அன்றைய 
இரவின் சமத்றத மீதான உைக்்கம் பற்றிய 
்கற்பறனயில சஞ்சரித்திருநதான்.

வவ்லாயிறயக் குளிப்பாட்டி சடஙகு்கள 
சசய்தார்கள. பிணம் எடுத்ததும் வீட்டுக்குக் 
கிளைம்ப அத்தறன சனமும் ஆயத்தமாயிருநதனர.

‘‘பனிக்்கா்லமில்ல… வநரத்வதாட வபாயி 
தற்லயி்ல தண்ணியளளி ஊத்திக்்கணும். 
சபாழுது வபாயி முழுவுனா ்காச்ச வநது 
படுக்ற்கயி்ல வபாட்ரும்.’’ கூட்டத்தில யாவரா 
சசான்னார்கள.

ஒருவழியா்க சடஙகு்கள முடிநது சபரும் 
ஒப்பாரி சத்தத்துடன் பாறட கிளைம்பிற்று. 
உைவினர ஒருவர வவ்லாயி வபாரத்தியிருநத 
வபாரறவ, எண்சணய் இைஙகிய தற்லயறணறய 
சமத்றதக்குள றவத்துச் சுருட்டிப் பாவயாடு 
வசரத்து சவளிவய ச்காண்டு வபானார. பாரத்த 
துறரராசு பறதபறதத்துப் வபானான்.

‘‘யம்மா, மாமா சமத்றதய ச்காண்டுக்கிட்டு 
வபாைாரும்மா…’’

‘‘அதுக்ச்கன்ன இப்ப…?’’ சரசு வ்காபமா்கக் 
வ்கட்டாள.

‘‘எங்கம்மா ச்காண்டுக்கிட்டு வபாைாரு…?’’

‘‘தூக்கி வீசத்தான்…’’

‘‘தூக்கி வீசவா… யம்மா சமத்தம்மா…. 
அதமட்டும் குடுத்துை சசாலலும்மா….’’ துறரராசு 
சசருமி சசருமி அழுதான்.

‘ ‘ இ ந த  ்க லி யு ்க த் து்ல யு ம்  ப ா ச ம் 
வத்த்லடியம்மா… பாரு, பய ஆத்தாளை சநனச்சி 
வதம்பி வதம்பி அழுவுைத…’’ ஒருத்தி சசால்ல, 
துறரராசு அழுதுச்காண்வடயிருநதான்.       
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ஐன்ஸ்டீன் மூறளைறய தான் றவத்து 
ச்காளளை அவரது ம்கன் அனுமதி அளித்ததா்க 
கூறி ஐன்ஸ்டீனின் மூறளைறய தாவன றவத்து 
ச்காண்டார.

விஞ்ஞானியின் மூறளைறய  ஆய்வு 
சசய்வதற்்கா்க நரம்பியல விஞ்ஞானி்கள வ்கட்டுக் 
ச்காளளை ப்ல வருடங்களுக்குப் பிைகு அவரது 
மூறளையின் சி்ல பகுதி்கறளை பரிவசாதறனக்்கா்க 
நரம்பியல விஞ்ஞானி்களுக்கு வழஙகினார.

தற்வபாது மூறளையின் 46 சமலலிய 
அடுக்கு்கள அசமரிக்்காவின் நியூயாரக்கில 
உளளை  பி்லசடலஃபிய ாவின்  முட்ட ர 
அருங்காட்சிய்கத்தில றவக்்கப்பட்டுளளைது. 
ஐன்ஸ்டீனின் மூறளைறய ச்லன்ஸ் மூ்லம் 
பாரக்்க ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுளளைது.

அவறரப் வபா்ல மூறளையின் சபரும்பகுதி்கறளை 

இரமணி முருவ�ஷ்

இ நத சுண்டல பக்்கத்றத எழுதும் இன்று 
மாரச் 14.

இவத வததியில 1879ல ஆலபரட் ஐன்ஸ்றடன் 
பிைநதார.

அவர பற்றி வபசுவவாமா? 

E=mc 2 என்று இறளைஞர்கள தம் டீ 
ஷரட்்களில புரிநவதா புரியாமவ்லா பதித்திருக்கும் 
அணுகுண்டு உருவாகிய சூத்திரத்றதத் தநத 
சூத்திரதாரி.

பு்கழ் சபற்ை சாரபுக் வ்காட்பாட்றட (Theory 
of relativity) முன் றவத்ததுடன், குவாண்டம் 
எநதிரவியல, புளளியியற் எநதிரவியல மற்றும் 
அண்டவியல ஆகிய துறை்களிலும் அசத்தினார.

ஒளி மின் விறளைறவக் ்கண்டுபிடித்து 
விளைக்கியதற்கு வ்காட்பாட்டு இயற்பியலில 
அவர சசய்த வசறவக்்கா்கவும் 1921ல 
இயற்பியலுக்்கான வநாபல பரிறசப் சபற்ைார.

‘பளளிக்கூடம் என்றன வதாற்்கடித்தது. 
நான் பளளிக்கூடத்றதத் வதாற்்கடித்வதன். 
ஆசிரியர்கள ்காவல்காரர்கள வபா்ல நடத்தினர. 
நான் எறத சதரிநதுச்காளளை வவண்டுவமா 
அறத ்கற்்க விரும்பிவனன். ஆனால, அவர்கள, 
வதரவுக்்கா்க என்றன தயாரபடுத்துவதில 
குறியா்க இருநதனர’ என்று ்கசப்பான பளளி 
அனுபவங்கறளைச் சசாலவார.

அப்வபாவத பளளி்கள அப்படித்தான் 
வபாலும்! 

இப்வபாது ஐன்ஸ்றடன் என்று யாறரயாவது 
சசாலவதனால அதி்க புத்திக்கூரறமயுளளைவர 
என அரத்தமாகுமளைவுக்கு மூறளைறய 
பயன்படுத்தியவர.

1955ல மரணம் அறடநதார. அவரது 
உடற்ல தாமஸ் ோரவவ என்ை டாக்டர பிவரத 
பரிவசாதறன சசய்தார. அவரது அறிவு மிக்்க 
மூறளைறய எடுத்து மறைத்து றவத்து ச்காண்டார.

இறதயறிநத ஐன்ஸ்டீன் குடும்பத்தினர 
தாமஸ் ோரவவ மீது வழக்கு சதாடரநதனர.

உபவயாகிக்்க ஆறசதான். (அவவர 10%க்கு 
சற்று கூடுத்லா்கத்தான் உபவயாகித்திருநதாராம்)

1999 ல றடம்  "இநத நூற்ைாண்டின் சிைநத 
மனிதர" என்ை சபயறர ஐன்ஸ்டீனுக்கு தநதது.

  

2018 ஆம் ஆண்டில 162 வபருக்கு மரண 
தண்டறன்கள விதிக்்கப் பட்டுளளைதா்க வதசிய 
சட்டப் பல்கற்லக்்கழ்கத்தின் த்கவல சதாகுப்பு 
சதரிவிக்கிைது. ்கடநத 20 ஆண்டு்களில இது 
அதி்கபட்சம்.

இநத சசய்தியறய வாசித்த வபாது 
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விமானப்பறடயில பணிபுரிநத வபாது வாசித்து  
விக்கித்து வபான நூல சி.ஏ பா்லன் எழுதிய 
"தூக்கு மர நிழலில". நிறனவு வநதது.

(குமுதத்தில வநதறத அப்பா றபண்ட் 
சசய்து றவத்திருநதார)

பா்லன் வ்கரளைாவில ஒரு ்கம்யூனிஸ்ட் 
தற்லவர. அவருக்கு நீதிமன்ைம் தூக்கு 
தண்டறன விதித்தது. ்கருறண மனுவும் 
நிர்காரிக்்கப்பட இன்னும் ஒரு வாரத்தில தூக்கு 
எனும் நிற்ல.

அப்வப ாது வ்க ரளைாவில ஈ . எம் . எஸ் 
தற்லறமயில ்கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி நடநதது. 
வழக்்கறிஞர கிருஷண ஐயர மூ்லம் மீண்டும் 
ெனாதிபதிக்கு மனு சசல்ல, இம்முறை ்கருறண 
மனு ஏற்று ச்காளளைப் பட்டுவிட்டது. (நடி்கவவள 
ராதாவும் அவறர விடுதற்ல சசய்யச் சசாலலி 
வபாராடினார என்பது கூடுதல சசய்தி)

பா்லன் எநத தவறும் சசய்ய விலற்ல 
என விடுதற்ல ஆகி சவளிவய வநது எழுதிய 
நூலதான் அது.

வாரடன்்கள சசய்கிை ச்காடுறம; சிறைக்குள 
உளளை அரசியல என்பறதசயல்லாம் சசாலலிப் 
வபாகும் இநநூல முக்கியமா்க தூக்கு தண்டறன 
ற்கதி்களின் மனநிற்லறயச் சசாலகிைது.

ஆசிரியர ஒரு தூக்கு தண்டறன ற்கதி 
என்பதால ப்ல தூக்கு தண்டறன ற்கதி்களுடன் 
பழகும் வாய்ப்புக்  கிறடக்கிைது. நூலில அவர்களின் 
்கறத்கள ப்லவற்றை கூறுகிைார. அவந்கமாய் 
ஒவசவாரு மனிதனும் எவதா ஒரு வநரத்தில, 
வ்காபத்தில அல்லது முட்டாளதனத்தில தவறு 
சசய்து விட்டு அதற்்கா்க ்கடும் மனவவதறனயில 
தவிப்பறதச் சசாலகிைார.

"எநத தவறும் சசய்யாத எனக்குத் தாவன 
தூக்கு விதிக்்கப்பட்டது? அநதத் தீரப்பு 
அப்படிவய எடுத்து ச்காளளைப்பட்டிருநதால 
நான் இைநதிருக்்க வவண்டும் தாவன? நமது நீதி 
முறையும் தூக்கு வழஙகும் விதமும் எவவளைவு 
வ்கலிக் கூத்தா்க இருக்கிைது பாருங்கள"  என்று 
நூற்ல முடிக்கிைார சி.ஏ.பா்லன்.

வருடங்கள ஆகியும் இநதப் புத்த்கத்றத 
மைக்்க முடியவிலற்ல.

  

சசலவராஜ ெ்கதீசன் எழுதிய ்கவிறதசயான்று 
மனறத சநருடிக் ச்காண்வடயிருக்கிைது.

அவசரொய் ம்தாயல்பசியில்
அயழத்து
அன்பு பறறிய ்கவிய்தமயான்று
அச்சில் வநதிருப்பய்தச் மசான்்னன் 
்வயல முடிநது
வீடடுககு வரும்்பாது
ெ்கனுககு ெறுக்காெல்
ெருநது ொத்தியர்கள்
வாஙகி வா என்றோய்
எனககுப் புரிந்தது
அன்யபப் பறறி ்பசிக ம்காணடிருப்பதும் 
அன்யப்ய பறறிக  ம்காணடிருப்பதும்.   

பாெத்தத சதா்லததுவிட்டு  
படபடபதபாடு ொதத்த  
ஊட்டிவிடும் அன்்ைத்யாடு 
மல்லுக்கட்டும் மகள்!... 
 
படிப்ப தவிர்தது 
தன்னுடன் தபசும்  
தாததாவுடன் 
அ்ளவ்ளாவும் தபரன்!..  
 
பந்தும்  மட்்டயும் 
இல்லாமல்  
கிாிக்சகட் ஒததி்க  
செயதிடும் சிறுவன்!... 
 
விடுமு்றயும் எடுதது 
வீட்டுபபாடமும் எழுதாமல்  
பக்கதது ஊருக்கு  
சென்று வந்த மகிழ்வ  
பள்ளித  ததாழனுடன் 
பகிர்ந்து சகாணடிருந்தான் 
பாலகன் ஒருவன்!... 
 
பள்ளிவாகைம்  
ஒலி எழுபபி நின்றது!.. 
 
புததக மூட்்டக்்ள  
ததாளில் சுமந்து  
தபாா்வீரா்க்்ளப தபால்  
வாகைததில் ஏற 
மழ்லயின்இ்யல்புகள்  
க்லந்து தபாைது 
சநாடிபசபாழுதில்!

-்தச்மச	மணி
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நெல்லை சுத்தமலலி திருவள்ளுவர் கழக ஆண்டு விழாவில சிறப்ாக நவளிவந்து 
நகாண்டிருக்கும் சிற்றி்தழுக்கு நி்ைவுப ்ரிசும் அ்தன் ஆசிரியர்களுக்கு ந்ான்ைா்ையும் 

அணிவிதது சிறபபிக்கப்டைைர். அந்்த வ்கயில ெம் காணிநிலைததிற்கும் ந்ரு்ம 
கி்ைத்தது. காணிநிலைததின் சார்பில ஆசிரியர்கள் எழுத்தாளர் இரா.ொறும்பூொ்தன், ஓவியர் 

சண்முகம், கவிஞர் ்ாப்ாக்குடி இரா.நசலவமணி, கவிஞர் ்.்தாணப்ன்,  
கவிஞர் ரமணி முருககஷ், கவிஞர் ம.சக்திகவலைாயு்தம், கவிஞர் நச.ச.பிரபு ஆகிகயார் 

்த்லைவர் நசாக்கலிஙகம், ஆசிரியர் கண்ணன், ந்ாரு்ெ இலைக்்கிய வடைம் ்தளவாயொ்தன் 
ஆகிகயார் முன்னி்லையில நெல்லை க்ரஙகாடி கூடடுறவுத ்த்லைவர் ்ள்ளிக்ககாட்ை 
நசலலைதது்ர அவர்களிைம் இருந்து ந்ற்றுக் நகாண்ைைர். காணிநிலைத்்த சிறபபித்த 

சுத்தமலலி திருவள்ளுவர் கழகததிற்கு எஙகள் மைமார்ந்்த ென்றிகள்.

்தாமிர்ரணி இலைக்கிய மாமன்ற 11ஆம் ஆண்டு ந்தாைக்க விழா ெ்ைந்ற்றது. விழாவில 
காணிநிலை ஆசிரியர் குழுவில ஒருவராை ம.சக்திகவலைாயு்தம் அவர்களுக்கு ‘கவிமுகில’ என்ற 

விருது வழஙகி சிறபபிக்கப்டைார்.
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17, சி்தம்பரம் ெகர மு்தல ச்தரு,
தூததுக்குடி, 628 008.

94430	02017

நொவின் சுமே அரும்பு�ள் சிலிர்க்கும் சுமேக்கு...

�.்தாணப்�ன அவைர்களின
அணிநது்ரபைதாடும்

�தாப்�தாக்குடி இரதா.நசல்வைமணி
அவைர்களின வைதாழ்த்து்ரபைதாடும்

�தா்வைமதி நவைளியீடதாய்
ம.சக்திகேலாயு்தம்
ஜநருப்பு	விழிகளின்

கவி்்த்

ந்தாகுப்பு
சிறுகை
அளாவிய கூழ்
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