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சமூ்கவல�த்தளங்கள் எங்கள் லநரங்கலளத் தின்னும் 
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ந்கரலவண்டும்.
அந்த உணர்லவ இந்த முற்்றம் சஞ்சில்க ஏற்படுத்தில் அது எமது இ�ககிலை 
அலடந்த மகிழ்லவ ஏற்படுத்தும்.
மோதந்லதோறும் தவளிவரும் இதழில் நீங்களும் எழுத�ோம். உங்கள் 
முற்்றங்களில் இந்த இதலைக கூடி வோசித்து நில்ற குல்ற்கலளக 
்க�ந்துலரயோடுவலதோடு, இ�ககிய ரசலைலய வளர்த்து சிந்லதயில் 
த்கோள்ளலவண்டும். குறிபபோ்க இலளலயோரின் ்கற்்றல் தசயற்போடு்களுடன் 
பலடபபோக்கத் தி்றலை வளர்க்க லவண்டும்.
உங்கள் ்கருத்துக்கலளத் ததரிவியுங்கள். ஆக்கங்கலள எழுதி அனுபபுங்கள். 
தரமோை ஆக்கங்கள் எங்கள் முற்்றத்தில் இடம்தபறும்.
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எழுபது்களில் 
புதுக்கவிலத 

ல்கோல�ோச்சிய ்கோ�ம். 
இலளஞர்மத்தியில் தபரு 

வீச்சோ்க ததோத்தி அலைவரோலும் இரசிக்கபபடட 
நில�யில் அந்தப லபோககுககு ஆடபடோமல் ஒரு 
இலளஞன் ்கவிலத வடித்துகத்கோண்டிருந்தோன். 
அவன் சோதோரணமோைவன் அல்�. 
ஒடுககுமுல்றகத்கதிரோ்க தவகுண்தடழும் தன்லம 
த்கோண்டவன். வறுலமயில் வோடிடும் மக்களின் 
வறுலமக்கோை ்கோரணத்லதத் லதடியவன். நோடிவந்த 
லதோைருடன் ல்கல்கோர்த்தவன்.

குச்சும் ஒழுஙல்கயும் குடிலும் த்கோடடிலுமோய் 
இருந்த கிரோமத்தில் கூடிவந்த நண்பருடன் லசர்ந்து 
லமோ்கைதோஸ் சைசமூ்க நில�யத்தின் தல�வரோ்கவும் 
தபோதுச் தசய�ோளரோ்கவும் இருந்து தபோறுபபுடன் 
வழிநடத்திய போஙகில் இ�யித்தவர் ப�ர். 

அடககுமுல்றககுடபடட அந்த மக்கள் ஆ�யத்தில் 
நுலைந்து கும்பிடுவதற்கும் லதனீர் ்கலடயில் சமமோய் 
அமர்ந்து குவலளயில் லதனீர் அருந்தவும் உரிலம 
மறுக்கபபடட நில�யில் அதற்த்கதிரோ்க லபோரோடும் 
மோதபரும் இயக்கத்துடன் தன்லை இலணத்துக 
த்கோண்டவன் அந்தப லபோரோடடத்திற்கு ்கடிவோளோ்க 
்கவிலதலயக ல்ககத்கோண்டோன்.

யோபபருங்க�க்கோரில்க ்கற்றுகத்கோண்டவன் 
அல்� எனிலும் யோபபு அவலை அலணத்துக 
த்கோண்டது. ்கற்பலை ்க�க்கோத தசோற்சி�ம்பம் 
அவனுககு வோய்த்தது. தோன் ்கண்ட யதோர்த்தத்லத 
்கவிலதயோககிைோன். பசி, படடினி, ஏமோற்்றம், 
உலைபபு, சுரண்டல், வியர்லவ, லபோரோடடம் எைக 
்கவிலதயின் போடுதபோருள் விரிந்தது. 
யோருக்கோ்க பலடக்கலவண்டும்? முருகு ்கந்தரோசோ 
என்்ற இந்தக ்கவிஞன் கூறுகி்றோன்:

‘சரித்திரத்்தை மாற்றவெழும் மக்களுக்காய்
சனித்திடட்டும் உம்்ப்டப்பு, புரட்சி வெல்லும்’

இருபத்லதந்லத வருடம் மடடும் வோழ்ந்து த்கோடிய 
லநோய்ககிலரயோகிய இந்த மக்கள் ்கவிஞன் யோத்த 
்கவிலத்கலளத் ததோகுத்து ஓரோண்டு நிலைவோ்க 
1978இல் தசங்கதிர் தவளியீடோ்க ‘அணிவகுபபு’ எை 
தல�பபிடடு தவளியிடடிருககி்றோர்்கள்.

பிரிவிலை என்்ற வோதம் லவர்விடட்கோ�ம். அது 
்கண்டு லவதலை த்கோண்டோலைோ என்ைலவோ அந்த 
்கவிஞன் ‘எந்நோலளோ?’ என்்ற ்கவிலதயில் தைது 
ஏக்கத்லதப போடுகி்றோர்:
“வ்பாங்கும் இன்னல் ்க்ரந்தைாடப் வ்பாழியும் புதுத் தைார்்கயாய்
எங்கும் இன்பம் ்பாய்ந்தைாட எழுெதும் நீ எந்ா்�ா?
சிங்்கத் தைமிழ் ்காப்்்பாரும் சிங்்க�ரும் மற்றெரும்
சங்்கமமாய் ஒரு வ்காடிககீழ் சம்னாதைல் எந்ா்�ா”

இவன் ்கோதல�்ப போடோன். ்கவின் லசோல�்கலளப 
போடோன். மோதர் தம் வதைத்து லமன்லமலயப 
போடோன். மோ்றோ்க போடடோளி மக்களின் ஏற்்றத்லத 
அவர்்கள் வோழ்நில�லய மோற்்ற ஏற்்றதோை மோலவோ 
வழியோை புரடசி்கரப போலதலய, தவகுண்தடழும் 
மக்களின் தவகுஜைப புரடசிக்கோை உந்துதல� தன் 
்கவிவரி்களோ்க ஆககித் தந்தவன்.

போடடோளி வர்க்கத்திற்கு இைலவறுபோடு இல்ல�. 
எந்த இைத்தவரோய் இருந்தோலும் ஒடடுதமோத்த 
போடடோளி்களும் ஒருகுலடககீழ் இலணந்து 
லபோரோடலவண்டும் என்்ற விருபபத்லதக ்கவிலதயில் 
வடித்துக்கோடடியிருககின்்றோன்.

்பாட்டாளி ெரக்கத்தில் ்பல இ்ன மக்களும்
்பங்்கா�ர ஆெதுண்டு- அெர
கூட்டா வயழுநதிடும் ்்பாதில் இ்ன வமாழிப்
்்பதைம் ம்்றெதுண்டு- முன்்ன
்தைாட்டாவு டனஎதிரப் ்ப்டகுறி ்பாரக்்கயில்
இ்ன வமாழிப் பிரச்சி்்ன ஏன?- புது
்ெட்டா வயழுநதிவ் ெ்மப்பி்்னச் சாய்த்திடு
தீரநதிடும் பிரச்சி்்ன்கள்.

லமலும் ்கவிஞன் முருகு ்கந்தரோசோ ‘புரடசி தவல்லும்’ 
எனும் ்கவிலதயில் பிரிவிலையின் போல் பற்றுக 
த்கோண்ட இலளஞர்்கலளப போர்த்து - பின் நோம் 
்கடந்த ்கோ�த்து வர�ோற்்றோல் ்கண்டுணர்ந்தலத - 
அன்ல்ற தசோல்லுவோன்:

பிரிவி்்னக ்்காஷத்தின பின்னால்வசனறு
பிற்பகுதிக ்கடும்இருட்டுக கு்்கயில்நினறு
ெருவி்்னயாய் உனொழ்வு விரகதி்காண
ெழிதைெறிச் வசல்லுகின்ற ்ண்்பா ்்க�ாய்!
பிரிவி்்னயால் வெறறி்கண்ட ்ாடுஒனறு
பிரச்சி்்ன்யத் தீரத்தைதுண்டா நீள்உலகில்?
பிரிவி்்ன்யன சிங்்க�த்து மக்க்�ாடு
பி்ணநதிறுகிப் புரட்சியி்னால் உயரச்சி்காண்்்பாம்!

லமதிைத்லத இன்று யோதரல்�ோலமோ 
த்கோண்டோடுகி்றோர்்கள். அத்திைத்லத தபோருத்தலம 
அற்று ப�ரும் த்கோண்டோடுகி்றோர்்கள். அன்ல்ற, 
யோருககு லமதிைம் என்று அறுதியிடடு ‘லம திைம்’ 
எனும் ்கவிலதயில் ல்கோடிடடுக ்கோடடுகின்்றோன்:

்பாடு்படும்  மக்களுக்்க ்ம்ாள் வசாத்து
்பணக்கார அம்்மயாரககும் ஐயாமாரககும்
்்கடுவ்கட்ட ஏ்காதி ்பத்தியத் திறகும்
வ்காக்கரிககும் திரிபுொதைக கூட்டத் திறகும்
்ாடுபிரி ொககுதைறகுக ்்காஷம் இட்டு
்ம்மெ்ர இ்னவமாழியால் பிரித்து ்ெக்கப்
்பாடு்படும் தைமிழரது கூட்ட ணிககும்
்பங்குஇல்்ல ்மதி்னத்தில்; உ்ட்யாம் ்ா்ம!

பின்கதைொல் உ்தைொங்கி வெளி்ய வசன்ற
ட்வராட்ஸ்கியத்தின ்காெலரககும் உலுத்தைருககும்
மனெரக்க ்லன்காக்க உ்ழப்்்பார தைம்்மப்
்ப்க்ட்க�ாய் ஆககுகின்ற து்ராகி்கட்கும்
முனெரக்கத் தை�ம்மக்க முயனறு இப்்்பா
மூக்கறுத்து முநதைா்்ன பிடிப்்்பார ்கட்கும்
என்னவிதை உரித்துண்டு ்மதி்னத்தில்
எழுநதிடு்ொம் ஓரணிககீழ் உரி்ம ்காப்்்பாம்!

்கவிஞன் ்கண்ட அந்த சமதர்மக ்கைலவ 
ஓரங்கடடி ஆண்டபரம்பலரக ்கைவில் இலளஞர் 
தோமும் சிலதந்து மக்கலளயும் சிலதத்து மோண்ட 
வர�ோற்றிலிருந்து மீண்தடை ்கவிஞன் முருகு 
்கந்தரோசோவின் ‘அணிவகுபபு’ ்கவித்ததோகுபபு 
இன்ல்றய இலளஞருககு அணி்க�ைோய்த் தி்கழ்ந்து 
வழிசலமக்கோதோ என்்ற ஏக்கம் மீண்டும் அந்த நூல� 
வோசிககும் எைககுத் லதோன்றுவதில் தவல்றதுமில்ல�.
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இன்றும் இளைஞருக்கு வழிகாட்டும்
முருகு கந்தராசாவின் ‘அணிவகுப்பு’

அழ. பகீரதன்



அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை.  காவியாவுக்குச் சற்று 
ஓய்வு கிமைத்்தது. ்தன் வீட்டிலிருந்து பதிமைந்து 
வீடுகள் க்தாம்வில் இருந்்த இ்ட்சுமிப் பாட்டிமயப் 
பார்த்துவரப் புறப்பட்ைாள். மவகாசி இளவவனில் 
கா்ம். காம் பத்து ைணிக்வக கதிரவன் ்தகிக்கத் 
க்தாைங்கிவி்ட்ைான். குமை நிழலுள் ்தஞசைமைந்து 
நைந்து கசன்றவள், வண்ணப்பூச்சுகளில் மின்னிய 
ைதில்கமளத் ்தாணடி இ்ட்சுமிப் பாட்டியின் 
வீட்மை கநருங்கிக்ககாணடிருந்்தாள். அந்்தக் கிராைத்து 
வவலிகளில் எஞசியிருந்்த பூவரசம் ைரங்களில் 
அங்ககான்றும் இங்ககான்றுைாகக் குந்தியிருந்்த 
காகங்கள், இமையறாது கமரந்துககாணடிருந்்தை. 
புழுனிக் குஞசுகள் ்தத்தித் ்தாவிக்ககாணடிருந்்தை. 
வீதியில் சை நைைாட்ைவை இல்ம். நமை வ்தய்ந்து 
இ்ட்சுமிப் பாட்டியின் வீட்டுக்கு வந்துவிட்ைாள் 
காவியா. முற்றத்து வவப்பைரத்துக்குக் கீவழ 
கட்டிலில் படுத்திருந்்த இ்ட்சுமிப் பாட்டி, 
ஓய்வின்றி வாய் புசத்திக்ககாணடிருந்்தாள். அவளது 
வாய் உதிர்த்்த வார்த்ம்தகள், பாசத்வ்தைல்களாய் 
உருகிக்ககாணடிருந்்தை. ்தன் மககமள கிருமித் 
க்தாற்றுநீக்கியால் சுத்்தம் கசய்்த பின் இ்ட்சுமிப் 
பாட்டியின் அருகில் அைர்ந்து, “பாட்டி...பாட்டி...நான் 
காவியா வந்திருக்கிவறன்...” என்று உரத்துக் கூவிைாள் 
காவியா.

ப்முமற அவள் கூவி அமழத்தும் பாட்டி அமசயவவ 
இல்ம். அவளது புசத்்தலும் ஓயவில்ம். பக்கத்தில் 
கெல் வீழ்ந்து கவடித்்தாலும் பாட்டிக்குச் சத்்தம் 
வகட்காது. ஏ்தாவது ஒன்மற அவளிைம் வகட்ைாள், 
வவகறான்மறச் கசால்வாள் பாட்டி. அ்தைால் ஊர்ச் 
சிறுவர்கள், கசவிட்டுப் பாட்டி என்று அவமளக் 
கிணை்டிப்பார்கள்.

அவளுக்கு 65 வயது இருக்கும் வபாது, 
அவளுமைய பமைைரக் காணிக்குள் ைட்மைகள் 
கபாறுக்கிக்ககாணடிருக்மகயில் ்தம்யில் 
கருங்குழவிகள் ககாட்டிய்தாகவும் அ்தன்பின் 
காதுகளுக்கு வகட்கும் சக்தி அற்றுப்வபாய்விட்ைது 
என்றும் எவவளவவா மவத்தியம் பார்த்தும் 
ப்ைளிக்கவில்ம் எைவும் பாட்டியின் க்ணவர் 
ஒருமுமற காவியாவுக்குக் கூறியது ஞாபகம் வந்்தது. 
பாட்டி இந்்த உ்கின் சத்்தங்கமளச் கசவிைடுத்து 
இருபது வருைங்கள் ஆகிறது. பாட்டிமயப் 
பரி்தாபத்துைன் வநாக்கியவாறு அவளது மககமள 
உலுப்பி, “பாட்டி... பாட்டி... நான் காவியா 
வந்திருக்கிவறன்...” என்று மீணடும் உரத்துக் குரல் 
ககாடுத்்தாள் காவியா. அவளது க்தாடுமக உ்ணர்வால் 

உந்்தப்பட்ை பாட்டி புசத்்தம் நிறுத்தி கைதுவாக 
அவளது முகத்ம்த ஏறிட்டு, “நீ யார்? என்மை விடு...” 
என்று கவடுக்ககன்று கூறிவிட்டு இன்னும் பன்ைைங்கு 
க்தானியில் புசத்்தத் க்தாைங்கிைாள். அவளது க்தாணமை 
நீர் வற்றி, குரல் கரகரத்்தது. எங்வகா கவறித்துப் 
பார்த்்தபடி, பிள்மளகளின் கபயர்கமளச் கசால்லிச் 
கசால்லிப் புசத்திைாள். அவளுமைய கணகளிலிருந்து 
கன்ைங்களில் வழிந்வ்தாடியது கணணீர். இ்ட்சுமிப் 
பாட்டியின் பார்மவமயப் வபா்வவ அவள் குடியிருந்்த 
வீடும் சூழலும் கவறிச்வசாடியிருந்்தை. கி்ணற்றடியில் 
பாத்திரங்கள் கழுவிக்ககாணடிருந்்த பாட்டியின் 
ைகளருவக வந்்தாள் காவியா. “அக்கா! பாட்டிக்கு 
என்ைாச்சு? ஏன் இப்படிப் புசத்திக்ககாணடிருக்கிறா? 
ஆஸபத்திரிக்கு ககாணடு வபாக்யா?” என்று 
கவம்யுைன் வகட்ைாள். “இப்ப ஒரு ைா்தத்துக்கும் 
வை்ாக இப்படித்்தான் புசத்திக்ககாணடிருக்கிறா 
காவியா. நான் கூலி வவம்க்குப் வபாய்த்்தான் 
வீட்டுச் சீவியம் வபாைது. இப்ப அம்ைாமவ 
்தனிய விட்டிட்டு எங்கும் வபாவக்ாது. சரியாை 
கஷரைா இருக்கு. வளர்க்கிற ஆடுகளுக்குப் புல்லுப் 
பிடுங்கவவ வபாவக்ாை இருக்கு. சி்வநரங்களில் 
என்மைவய நீ யார் என்று வகட்கிறா. ககாஞச நாளா 
இப்படிவய ்தடுைாற்றைா இருக்கிறா. ககாவறாைாவா் 
ஆஸபத்திரிக்கும் ககாணடு வபாகப் பயைாக இருக்கு. 
நான் ்தனியாளாக என்ை கசய்ய முடியும்?” என்று 
துக்க வைலீட்டில் அழு்தபடி பதி்ளித்்தாள் பாட்டியின் 
ைகள். “பாட்டி இப்படி இருக்கிறா என்று எைக்கு ஒரு 
வார்த்ம்த கசால்லியிருக்க்ாவை அக்கா! சரி... சரி... 
பாட்டிமய ஆஸபத்திரிக்குக் கூட்டிப்வபாவ்தற்குரிய 
ஒழுங்குகமள நான் கசய்கிவறன். இப்படிவய அவா 
புசத்திக்ககாணடிருந்்தால் சக்திகயல்்ாம் வபாய் 
வநாயாளி ஆகிடுவா...

நாமளக்வக அவாமவ கைாக்ைரிைம் காட்டுவவாம். 
அவ்தாை, நீங்கள் இனி எங்வகயும் வவம்க்குப் 
வபாகவவணைாம். ைா்தாந்்தம் உங்களுக்கு நான்  உ்தவி 
பணவறன். உங்கள் கூைப்பிறந்்தவளாக என்மை 
நிமையுங்கள். கவம்ப்பைாதிங்க அக்கா” என்றாள் 
காவியா. “அம்ைாமவ விட்டிட்டு எங்கும் வபாவக்ாது. 
பக்கத்துக் கமைக்குப் வபாைாவ் பத்துத் ்தைமவகள் 
க்ா...க்ா... என்று என்மைக் கூப்பிட்டுக் ககாணவை 
இருப்பா. அ்தா் உங்கை வீட்மை வரமுடிய் காவியா” 
என்றாள் பாட்டியின் ைகள். “பறவால்் அக்கா...
நான் பாட்டிக்குப் பக்கத்தி் வபாய் இருக்கிவறன். 
பாத்திரங்கமளக் கழுவி முடித்திட்டு வாங்வகா” என்று 
கூறிவிட்டு மீணடும் பாட்டிக்குப் பக்கத்தில் வந்து 

வேரர 
மறநத 
விழுதுகள்! 

மல்லிகா செல்ேரத்தினம்
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அைர்ந்்தாள் காவியா. பாட்டிமயவய கண இமைக்காைல் 
பார்த்துக்ககாணடிருந்்தவளுமைய ைைது, இருபது 
வருைங்கள் முன்வைாக்கிச் சஞசரித்்தது.

காவியா சிறுமியாக இருந்்த வபாது இ்ட்சுமிப் 
பாட்டி வீட்டுக்கு அடிக்கடி வருவாள். பாட்டிமய 
காவியாவுக்குப் பிடித்்தது வபா்வவ, பாட்டிக்கும் 
காவியாமவப் பிடிக்கும். காவியா பாட்டியின் 
வபரப்பிள்மளகளுைன் விமளயாடுவாள். பாட்டி 
ககாடுக்கும் உ்ணவுகமள விரும்பி உணபாள். கநல் 
அறுவமைக் கா்ங்களில் பாட்டிவயாடு வயலுக்குச் 
கசல்வாள். ஊர்த் திருவிழாக் கா்ங்களிலும் 
பாட்டியுைவை வகாவிலுக்குச் கசல்வாள். 

இ்ட்சுமிப் பாட்டிக்கு எட்டுப் பிள்மளகள். ஆறு 
கபணகள், இரணடு ஆணகள். க்ணவர் அரச நிறுவைம் 
ஒன்றில் சிற்றூழியராகக் கைமையாற்றி ஓய்வு கபற்று, 
வாழ்க்மகயிலும் ஓய்வு கபற்றுச் கசன்றுவிட்ைார். 
பாட்டியுைன் இருக்கும் ைகமளத் ்தவிர, அமைவரும் 
திருை்ணம் முடித்துப் பிள்மள குட்டிகளுைன் 
வாழ்கின்றைர். பாட்டிக்கு வபரப்பிள்மளகள், 
பூட்ைப்பிள்மளகள் எை உறவுகள் கபருகிைவவ ்தவிர, 
அவர்களால் உ்தவிகள் கிமைக்கவவ இல்ம். 

15 வயதில் திருை்ணம் கசய்்த பாட்டி நி்பு்ம், 
வ்தாட்ைம் துரவு, ஆடு ைாடுகள் எை எந்்தக் குமறயும் 
இன்றி பிள்மள குட்டிகமளப் கபற்றுச் சந்வ்தாசைாக 
வாழ்ந்்தவள். பாட்டியின் க்ணவர் அரச வவம்யுைன் 
நிற்காது விவசாயமும் கசய்து, ஊருக்வக வசாறிட்டு 
ைகிழ்ந்்தவர். ஊரில் ைகாராணி வபா் வ்ம் வந்்த 
பாட்டிமய எல்வ்ாருக்கும் பிடிக்கும். வீட்டு 
வவம்கள், பிள்மளகளின் பணிவிமை ைற்றும் சமையல் 
வநரம் ்தவிர்ந்்த ஏமைய வநரங்களில் ்தைது காய்கறித் 
வ்தாட்ைத்தில் பாட்டி வவம் கசய்வாள். ஊரில் 
நமைகபறும் நன்மை தீமைகளில் பாட்டியும் க்ணவரும் 
்தவறாது க்ந்துககாள்வர். திருை்ண நிகழ்வுகளில் கூை 
இத்்தம்பதியர் மகயால்்தான் ைங்க் நாண வாங்கி 
ை்ணைகளுக்கு அணிவார்களாம். அந்்தளவுக்கு அற்பு்த 
ைைமும் கு்ணமும் ககாணைவர்களாக இவர்கள் 
விளங்கிைர். சக்கரம் வபா் ஓய்வு ஒழிச்சல் இன்றி 
உமழத்துப் பிள்மளகமளப் படிப்பித்து ஆளாக்கிைர் 
பாட்டியும் க்ணவரும். பிள்மளகள் ்தம்தூக்கியதும் 
பறமவக் கூட்டிலிருந்து குஞசுகள் ஒவகவாரு திக்கும் 
பறப்பது வபா் ்தைது விருப்பப்படிவய வாழ்க்மகத் 
தும்ணமயத் வ்தடிச் கசன்றைர். குடியிருக்கும் 
பத்துப்பரப்பு நி்த்ம்தயும் வீட்மையும் ்தன்னுைன் 
இருக்கும் ைகளுக்குக் ககாடுத்்த பாட்டி, ஏமைய 
கசாத்துக்கமளக் க்ணவர் உயிருைன் இருந்்தவபாவ்த 
ைற்றப் பிள்மளகளுக்குப் பகிர்ந்து ககாடுத்துவிட்ைாள். 
கசாத்துக்கமளப் கபற்றதும் கபற்றவர்கமள ைறந்வ்த 
வபாைார்கள் பிள்மளகள். பிள்மளகளின் அன்னியம், 
க்ணவரின் ைர்ணம், ்தன்னுைன் இருக்கும் கமைசிப் 
பிள்மளக்கு வரன் கிமைக்கா்த துயரம் எை புற்றுவநாய் 
வபா் துக்கங்கள் பாட்டிமயத் தின்ைத் க்தாைங்கிை. 

்தனிமை, முதுமை, வநாய் எை ஒவகவான்றாக 
அவமள ஆக்கிரமிக்க, வ்தய்பிமறயாைாள் பாட்டி. 
அவளது வாழ்வியல் அனுபவங்கமள சுருங்கிய வ்தால் 
ைடிப்புகள் வரி வரியாய் வடித்து மவத்திருக்கின்றை. 
இவவளவு ்தாைா ைனி்த வாழ்க்மக? என்று ்தைக்குள் 
அலுத்துக்ககாணைவமள சுயநிமைவமையச் கசய்்தாள் 
வ்தநீர்க் கிண்ணத்துைன் வந்்த பாட்டியின் ைகள். 
“காவியா...வ்தத்்தணணி குடியுங்வகா...” என்று 
அன்வபாடு பரிைாறிைாள் ஐம்பது வயம்தத் ்தாணடிய 
முதிர்கன்னி! பாட்டிக்கு வ்தநீருைன் பிஸகட்டும் 
ககாடுத்்தாள். பிஸகட்மை ககாறித்்த பாட்டி, “இந்்தப் 
பிள்மளக்கு விசுக்வகாத்து குடுக்வகம்வயா?” என்று 

க்ாவிைம் வகட்ைவாவற பிஸகட் நீட்டிைாள். “நான் 
சாப்பிட்வைன் பாட்டி. நீங்கள் சாப்பிடுங்வகா” என்று 
காவியா ைறுத்தும் பாட்டி விைவில்ம். ஊருக்ககல்்ாம் 
அன்மபயும் அன்ைத்ம்தயும் அள்ளி அள்ளிக் ககாடுத்்த 
கரைல்்வா அவளது கரம்! அ்தைால் பாட்டியின் 
அன்மப ைறுக்க முடியா்த அவள், ஒரு பிஸகட்மை 
வாங்கி உணைாள். “அக்கா, உச்சிகவயில் வந்திட்டுது. 
பாட்டிமய வீட்டுக்கு உள்வள கூட்டியாங்வகா” என்றாள் 
காவியா. “அவா ஒருக்காலும் வீட்டுக்குள்ள வாறா 
இல்ம் காவியா. இரவி் படுக்க மவக்க கூட்டிப் 
வபாறதுக்வக கபரிய கமரச்சல் படுறன். ஒருக்காலும் 
நித்திமர ககாள்ள ைாட்ைா. உந்்தப்படிவய வாய் 
புசத்திக்ககாணடிருக்கிறா. வகற் திறந்து கிைந்்தா உைவை 
வறாட்டுக்கு ஓடிவிடுவா. சாப்பிை அைம் பிடிக்கிறா. 
அம்ைாவவாை நான் படுற கமரச்சல் யாருக்குத் க்தரியப் 
வபாகுது?” எைப் கபருமூச்கசறிந்்தாள் க்ா. அவளது 
ஆற்றாமையு்ணர்வு காவியாவுக்குள் கழிவிரக்கத்ம்த 
ஏற்படுத்தியது. “என்ைக்கா, முன்கபல்்ாம் நான் 
வரும்வபாது நல்்ாத் ்தாவை பாட்டி இருந்்தவா? 
வாற வபாற ஆட்கமளத் க்தரியும் ்தாவை? திடீகரன்று 
என்ைாச்சு?” என்று காவியா வகட்ைாள். “அம்ைாக்குக் 
கூை கசால்்ாைல் கவளிநாட்டுக்குப் வபாை 
அண்ணமைப் பற்றிவய கராம்பக் கவம்ப்படுறா. 
சுவிஸி் கபாணைாட்டி பிள்மளகவளாை நல்்ா 
இருக்கிற அண்ணன், ஐந்து ச்தம் கூை அம்ைாவுக்கு 
அனுப்புறதில்ம். ்தான் கசத்்தால் அவன்்தான் ்தைக்குக் 
ககாள்ளி மவக்க வவணும் என்று அடிக்கடி கசால்லுவா 
அம்ைா. ்தன்மைப் பார்க்க அவன் வருவாவைா என்று 
ஏங்குறா. கைல் கைந்து நிக்கிறவமை விடுங்வகா. 
ைற்றமவ இங்க்தாவை இருக்கிைம்? ஒருத்்தரும் வந்து 
வபாறதில்். வபரப்பிள்மளகள், பூட்ைப்பிள்மளகள் கூை 
எட்டிப் பார்க்கிவற். ்தான் கசத்்த பிறகு நான் ்தனிக்கப் 
வபாகிவறன் எை ப் வயாசமைகள், கவம்கள் 
அவாவுக்கு. என்ை கசய்ய காவியா?”  என்று அழு்தாள் 
க்ா. “கவம்ப்பைாதிங்க அக்கா. உங்களுக்கு நான் 
இருக்கிவறன். ககாவறாைாவா் எங்களுக்கு இப்ப 
லீவு. நாமளக்கு பாட்டிமய ஆஸபத்திரிக்குக் கூட்டிப் 
வபாக வாவறன். என்ை உ்தவி வ்தமவ என்றாலும் 
எைக்கு வபான் எடுங்வகா” என்று ்தைது க்தாம்வபசி 
இ்க்கத்ம்தயும் பாட்டிக்ககை வாங்கி வந்்த பால் 
ைா உள்ளிட்ை உ்ணவுப் கபாருட்கமளயும் க்ாவிைம் 
ககாடுத்துவிட்டு விமைகபற்றாள் காவியா.

க்ாமவப் வபா்வவ காவியாவின் ைைதிலும் 
பாட்டிமயப் பற்றிய துயர அம்கள் ஆர்ப்பரிக்கத் 
க்தாைங்கிை. சி் வநரங்களில் எங்வக உறவுகள் என்று 
வ்தை மவக்கிறது இந்்த வாழ்க்மக. சி்வநரங்களில் 
எ்தற்காக இந்்த உறவுகள் என்று வகள்வி வகட்க 
மவக்கிறது வாழ்க்மக. வீட்மையமைந்து நீராடி ைதிய 
உ்ணவு உட்ககாள்ள அைர்ந்்த காவியாவின் ைைம்தச் 
சுற்றிச் சுற்றி வந்்தாள் இ்ட்சுமிப் பாட்டி. நல்்வர்கமள 
ஏன்்தான் இந்்த வாழ்க்மக ்தணடிக்கிறது என்ற ைர்ைம் 
புரியாது ்தன் கைமைகளில் கமரந்்தவளுக்குள், சம்ை்ணம் 
இட்டு உட்கார்ந்்தாள் பாட்டி. 

உதிரம் ்தந்்த கசாந்்தைல்் காவியா- பாட்டி 
உறவு. உள்ளம் ்தந்்த கசாந்்தம்- வநசம் ைாறா்த 
பூர்வபந்்தம். பத்து வயதிவ்வய பாட்டியுைன் ஒட்டிய 
காவியாவின் உறவு, அவளுக்கு முப்பது வய்தாகியும் 
க்தாைர்கிறது. பல்கம்க்கழக உளவியல் துமற 
விரிவுமரயாளராகப் பணியாற்றிக்ககாணடிருக்கும் 
காவியா, பணிச்சுமைகளுக்கு ைத்தியிலும் பாட்டிமயப் 
பார்க்கத் ்தவறுவதில்ம். ஆைால், ககாவறாைாவால் 
இரணடு ைா்தங்களாகப் பாட்டிமயப் பார்க்கவில்ம். 
அந்்த இரணடு ைா்தங்களுள் பாட்டி உளரீதியாக அதிகம் 
பாதிக்கப்பட்டுள்ளாள் என்பம்த காவியாவால் உ்ணர 
முடிகிறது. 
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நாள் முழுவதும் உமழத்துக் கமளத்்தவன் வபா் 
ஓய்மவ நாடிச் கசன்றான் கதிரவன். கவள்ளிகள் 
புமைசூழ வாைத்தில் வகாவ்ாச்ச உதித்்தது நி்ா. 
ைனி்தர்கள் ்தங்கள் கைமைகமளச் கசய்கிறார்கவளா 
இல்ம்வயா இயற்மக ்தன் கைமைகமளச் 
கசவவவை கசய்கிறது. யுகயுகாந்திரைாக இது 
நமைகபற்றுக்ககாணடிருக்கிறது. இருமளக் கிழித்து 
மீணடும் உ்தயைாைான் கதிரவன். அவன் வரவால் 
உயிர் கபற்றை வபா் இயங்கத் க்தாைங்கிை அமைத்து 
ஜீவராசிகளும். காம்க் கைன்கமள முடித்து வீட்டுக் 
வகற்றடியில் காத்திருந்்த முச்சக்கரவணடிக்குள் அைர்ந்்த 
காவியா, இ்ட்சுமிப் பாட்டியின்  வீட்டுக்குப் 
வபாகுைாறு சாரதியிைம் கூறிைாள். அங்வக அட்ைகாசம் 
கசய்துககாணடிருந்்தாள் பாட்டி. “ஏன் சீம் உடுக்கச் 
கசால்லுறா? என்மை எங்மக ககாணடு வபாகப் 
வபாறா? நான் ஒரு இைமும் வவர், விைடி....” 
என்று வசம் கட்டிவிை முயன்ற க்ாமவ கமளக்கச் 
கசய்துவிட்ைாள் பாட்டி. பாட்டிக்குக் கிட்ைப் வபாை 
காவியாமவயும் கணைபடி திட்டிைாள் பாட்டி. 
“அக்கா, வசம் வவணைாம். பாட்டி உடுத்தியிருக்கிற 
லுங்கியும் சட்மையும் வபாதும். அவாை கிளினிக் 
ககாப்பிமயக் ககாணடு என்வைாை வாங்வகா” 
என்றாள் காவியா. சாரதியின் உ்தவியுைன் ஒருவாறு 
முச்சக்கரவணடிக்குள் பாட்டிமய ஏற்றிய காவியா, 
ஆஸபத்திரியில் பணியாற்றும் ்தன் ்தாதிய வ்தாழியுைன் 
ஏவ்தா க்தாம்வபசியில் கம்தத்்தாள். முச்சக்கரவணடிச் 
சத்்தத்துக்கும் வை்ாகப் பாட்டி புசத்திக்ககாணடிருந்்தாள். 
அவளது கூரிய கண பார்மவ அங்கும் இங்கும் 
துழாவியது. ்தன் பக்கத்தில் அைர்ந்திருந்்த க்ாமவயும் 
காவியாமவயும் ைாறி ைாறிப் பார்த்்த பாட்டியின் 
கணகள் கைல்் கைல்்ச் வசாரத் க்தாைங்கிை. 
அப்படிவய காவியாவின் வ்தாள்களில் குழந்ம்த வபா் 
சாய்ந்து உறங்கத் க்தாைங்கிைாள் பாட்டி. காவியாவின் 
கைன் கரங்கமளப் வபா்வவ  க்தன்றலும் அவமளத் 
்தழுவிக்ககாணடிருந்்தது. பூர்ண நிசப்்தத்தின் ைத்தியில் 
முச்சக்கரவணடி ஊர்ந்துககாணடிருக்கிறது.

காவியா வசிக்கும் கிராைம் சைா்தாைபுரம். 
கபயருக்வகற்பவவ அமைதியும் ஒற்றுமையும் 
நூற்றாணடுகளாக உருக்கும்யாைல் வாழ்ந்்தது 
இக்கிராைத்தில். ஒரு வீட்டில் அடுப்பு எரிந்்தால், ைறு 
வீட்டில் பசி ஆறும் விருந்வ்தாம்பல் ்தமழத்திருந்்தது. 
ஒருவர் வீட்டு அறுவமைக்கு அயல்வீட்ைார் உ்தவி 
கசய்ய, விவசாயம் கசழித்திருந்்தது. ஊர் கூடித் 
வ்தரிழுத்்த வைத்தில் பணபாடு உயிர்த்திருந்து. 
பணடிமகக் ககாணைாட்ைங்களில் ஒற்றுமை 
நிம்த்திருந்்தது. கைாத்்தத்தில், கைவுளுக்வக இவவூரில் 
குடியிருக்கப் பிடித்திருந்்தது. வபாரழிவு, இைப்கபயர்வு, 
பு்ம்கபயர்வு, புதுவரவு எை ைாற்றங்கள் புகுந்்தபின் 
கிராைம் அடிவயாடு ைாறிவிட்ைது. கலியுகத்தில் 
காவச்தான் கைவுள் எனும் அளவுக்கு கபற்றவர்கமளக் 
மகவிடும் பிள்மளகள், அடுத்்தவமர ஏய்த்துப் 
பிமழப்பவர்கள், கா்தலித்து ஏைாற்றுபவர்கள், 
கஞசாவுைன் வாழ்பவர்கள், பித்்த்ாட்ைக்காரர்கள், 
கபாய்யர்கள் எை துர்ைானிைரால்  அமைதியிழந்து 
்தவிக்கிறது கிராைம். கவளிநாட்டுப் ப்ணவரவால் 
குடிமசகள் வகாபுரங்களாகி, பசுமைகள் இல்்ாை்ாகி, 
காணும் இைகைங்கும் கட்ைைப்பூக்கள் சிரிக்கின்றை. 
ைனி்தமர ைனி்தர் ைதிக்காது  காகி்தவநாட்டுகள் 
்தம்விரித்்தாடுகின்றை. பாட்டியின் கவளிநாட்டு 
ைகனும் இ்தற்கு விதிவி்க்கல்்....

காவியாவின் எண்ணங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி மவத்்தது 
முச்சக்கரவணடி! மவத்தியசாம் முன்றலில் அவர்கமள 
இறக்கிய சாரதியிைம், “அமரைணி வநரத்தில் 
வந்திடுவவாம், கவயிற் பணணுங்வகா” என்று கூறிவிட்டு 

பாட்டியின் விபரத்ம்த கவளிவநாயாளர் பிரிவில் 
பதிவு கசய்்தைர். அவர்கள் அருவக வந்்த காவியாவின் 
்தாதிய வ்தாழி, பாட்டிமய மவத்தியரின் அமறக்குள் 
அமழத்துச் கசன்றாள். கூைவவ காவியாவும் க்ாவும் 
கசன்றைர். பாட்டிமய நன்றாகப் பரிவசாதித்்த மவத்தியர் 
காவியாமவ வநாக்கி, “இவ்தா பாரம்ைா! பாட்டியின் 
இந்்த நிம்மைக்குத் ்தனிமை்தான் கார்ணம். காது 
வகட்காமையும் இன்கைாரு கார்ணம். ்தைக்கு யாருவை 
இல்ம் என்ற கவம் அவருக்குள் மிகப்கபரிய 
கவறுமைமய ஏற்படுத்்த, அவர் ்தைக்குள் ஒரு உ்மகத் 
வ்தாற்றுவித்து அதில் வாழ்ந்துககாணடிருக்கிறார். 
அவநகைாவைாரின் ைைந்ப் பாதிப்புக்கு ்தனிமை்தான் 
முக்கிய கார்ணம். எைவவ, ்தனியாக பாட்டிமய இருக்க 
விைவவணைாம். சின்ைப் பிள்மளகளுைன் பாட்டிமயக் 
கம்தக்க விடுங்வகா. இப்ப ைாத்திமர ்தாவறன், 
ககாடுங்வகா. நல்் தூக்கம் வரும். ஒரு ைா்தத்தின் பின் 
மீணடும் கூட்டி வாங்வகா” என்றார் உளவளத்தும்ண 
நிபு்ணராை அந்்த மவத்தியர். 

்தனிமை, ப்தற்றம், பரபரப்பு நிமறந்்த இன்மறய 
உ்கில் எல்்ா ைனி்தர்களுவை ஏவ்தா ஒரு வநாயிைால் 
பீடிக்கப்பட்டுள்ளைர். கபரும்பா்ாை ைனி்தர்கள் 
உ்ணவின்றி வாழ்கிறார்கவளா இல்ம்வயா ைருந்தின்றி 
வாழ்வதில்ம் எனும் நிம்க்கு அவர்கமளத் 
்தள்ளிவிட்ைது இயந்திர வாழ்க்மக. இ்ட்சுமிப் 
பாட்டிக்கு ்தனிமை வநாமயத் ்தவிர, வவகறந்்த 
வநாயுவை இல்ம். ஆைாலும், ைாத்திமரகளுைன் 
அவரது வாழ்நாட்கள் நகர்கின்றை. 

கபற்றவர்களாகிய விருட்சங்களில் விழுதுகளாகி, 
சமூகத்தில் வவரூன்றிக்ககாணடிருப்பவர்கள் பிள்மளகள். 
வவர்கள் ைக்கும் கா்த்தில், விழுதுகள் ்தாங்கிப் 
பிடிக்கும் என்ற நம்பிக்மகயில் வாழ்பவர்கள் 
விருட்சங்களாகிய கபற்றவர்கள். இன்று ்தாங்கிப் 
பிடிக்க ஒரு விழுதின்றித் ்தள்ளாடிக்ககாணடிருக்கிறது 
இ்ட்சுமிப் பாட்டிகயனும் பழுத்்த வவர். காவியாமவப் 
வபான்ற கரும்ண உள்ளங்கவள இந்்த வவர்கள் சாய்கின்ற 
வ்தாள்கள். 

உளவள நிபு்ணர் அளித்்த ைாத்திமரகமள 
உட்ககாணைபின் பாட்டி புசத்துவதில்ம். அ்தற்கு 
ைாறாக அடிக்கடி நித்திமர ககாள்கிறாள். கண 
விழித்துப் பார்த்்தால், அவ்த ்தனிமைச் சூழல். அ்தமைத் 
்தவிர்க்கத் திைமும் வருகிறாள் காவியா. அவமள, 
“வாம்ைா காவியா” என்று வாயார வரவவற்பாள் 
பாட்டி. கா்நீட்சி ப் ைா்தங்கமள உற்பவித்்தது. 
வருை இறுதி ைா்தத்ம்தச் சுைந்்தபடி நாட்காட்டி 
காற்றில் ஆடிக்ககாணடிருக்கிறது. இமையறாது வாைம் 
அழுதுககாணடிருக்கிறது. இரவு உ்ணவு உணைபின் 
உறங்கச் கசன்ற காவியாவின் மகவபசி சிணுங்கியது. 
எதிர்முமையில் க்ா. “காவியா, நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்து 
வபாை பின்ைர் அம்ைாவுக்கு திடீகரன்று ையக்கம் வந்து 
கட்டி்ா் விழுந்திட்ைா. அறிவில்்ாைல் கிைக்கிறா...” 
க்ாவின் மீதி வார்த்ம்தகளுக்குக் காத்திருக்காைல் 
அமழப்மபத் துணடித்து, அம்பு்ன்ஸ வணடிக்கு 
அமழப்கபடுத்துத் ்தகவல் ககாடுத்்தாள் காவியா. 
ைமழமயயும் கபாருட்படுத்்தாைல் பாட்டியின் வீட்டுக்கு 
விமரந்்தை அவளது கால்கள். அவள் அங்வக மு்தலு்தவி 
கசய்துககாணடிருக்க, அம்பு்ன்ஸ வணடி வந்்தது. 
உைைடியாக பாட்டிக்கு கசயற்மகச் சுவாசம் ககாடுத்து, 
பிறசர் பரிவசாதிக்கப்படுகிறது.   

க்ாவும் காவியாவும் கூைவவ பயணித்்தைர். க்ா 
காவியாவின் கரங்கமள இறுகப் பற்றிைாள். வநசிப்மபத் 
்தவிர எதுவுவை நிரந்்தரமில்ம் என்பம்தப் வபா் 
அவமள ைார்வபாடு அம்ணத்்தாள் காவியா. ைமழ 
இப்வபாது வலுத்திருந்்தது. ைமழமயக் கிழித்்தபடி 
விமரந்துககாணடிருக்கிறது அந்்த அம்பு்ன்ஸ வணடி!
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ஒரு நோடடினுலடய வளர்ச்சிககும், 
சமூ்கங்களினுலடய விலைத்தி்றைோை 

ததோழிற்போடடுககும் பல்லவறுபடட ்கோரணி்கள் 
தசல்வோககுச் தசலுத்துகின்்றை. அவற்றில் மி்க 
முககியமோைததோரு ்கோரணியோ்கவும், உந்து 
சகதியோ்கவும் இருபபது இலளஞர் சகதிதயன்று 
கூறுவது மி்கப தபோருத்தமோைதோ்க இருககும். 
இலளலயோர் மத்தியில் உள்ள உத்லவ்கம், ஆற்்றல், 
தி்றன், ததோழில்நுடபத்லதக ல்கயோளுதல், முயற்சி 
லபோன்்ற விலேட குணவியல்பு்கள் ஏலையவர்்கலளக 
்கோடடிலும் இவர்்கள் சமூ்கத்தில் முதன்லம 
தபறுவதற்்கோை பண்பு்களோ்க அலமந்து விடுகின்்றை. 
இலளஞர்்களுலடய சகதிலயயும் அவர்்களுலடய 
பஙகுபற்றுதல�யும் வி�ககி லவத்து விடடு 
எந்ததவோரு அபிவிருத்திச் தசயற்போடு்கலளயும் 
முன்தைடுத்துச் தசல்வததன்பது முடியோத 
்கோரியமோகும்.
ஒவதவோரு இலளஞர் யுவதி்களும் தங்களுலடய 
உடல், உள, சமூ்க, மற்றும் பண்போடடுத் 
லதலவ்கலள லபோதியளவு தபற்றுகத்கோண்டு மை 
நில்றலவோடு மகிழ்வோ்க வோழ்வதற்்கோை சூைல் 
கிலடககின்்றதோ என்பது இன்ல்றய ்கோ� ்கடடத்தில் 
ல்கள்விககுறியோைததோரு விடயமோ்கவுள்ளது. 
இவவோ்றோை சூழ்நி�லம்களிலும் ஆயிரத்தில் ஓர் 
இலளஞர்்கள் சவோல்்கலள தவற்றி த்கோண்டு 
தமக்கோ்கவும், சமூ்கத்திற்்கோ்கவும் அயரோது 
போடுபடடுகத்கோண்டிருபபலத நம் ்கண்முன்லை 
்கோண முடிகின்்றது. எத்தலைலயோ இலளஞர் 
யுவதி்கள் தங்களுலடய ்கருத்துக்கலள சுதந்திரமோ்கத் 
ததரிவிபபதற்கும் அவர்்களுலடய விருபபங்கள் 
மற்றும் லவறுபடட லதலவ்கலள அடிபபலடயோ்கக 
த்கோண்டு இயஙகுவதற்குமோை ்களமில்�ோமல் ்க�ஙகிக 
த்கோண்டிருககின்்றோர்்கள்.
இவவோ்றோைததோரு இக்கடடோை 
சூழ்நில�யில் தங்களுலடய தி்றன்்கலளயும் 
ஆற்்றல்்கலளயும் தவளிகத்கோணர முடியோமலும், 
தங்களுலடய சிந்தலையின்படி சி்றபபோ்க 
ததோழிற்பட முடியோததவோரு சூைலில் 
அல்�ற்படடுகத்கோண்டிருககும் இலளஞர் 
யுவதி்களுக்கோை தபோருத்தமோை சூைல� 
உருவோககுதல் மற்றும் அதனூடோ்க சமூ்கத்திைதும், 
நோடடிைதும் நில�யோை அபிவிருத்திலய 
உருவோககுதல் ததோடர்பில் அலைவரும் 
சிந்திக்க லவண்டியது மடடுமன்றி தசயற்பட 
லவண்டியதும் ்கடடோய லதலவயோ்கவுள்ளது. 
சமூ்கத்தில் நலடதபறுகின்்ற தபரும்போ�ோை குற்்றச் 
தசயல்்களுககு இலளஞர்்கலள ்கோரணதமன்று 
அலைத்து தரபபிைரும் குற்்றம் சுமத்தி வருகின்்றலம 
்கவல�ககுரியததோரு விடயமோ்க இருககின்்ற 
அலதலவலள இக குற்்றச்சோடடுக்கோை ்கோரணங்கள், 
பின்ைணி்கள் மற்றும் சூைல் ததோடர்போ்கவும் நோம் 
அலைவரும் சிந்தித்துப போர்க்க லவண்டியவர்்கள் 
என்பலத நம்மில் ப�ரும் ம்றந்து விடுகின்ல்றோம்.
தற்லபோலதய சமூ்கங்களில் நி�வுகின்்ற மது போவலை, 
போலியல் வன்முல்ற, லபோலதவஸ்து போவலை, 
்க�ோச்சோர சீரழிவு்கள் லபோன்்ற இன்லைோரன்ை 
அசோதோரை சூழ்நில�்கள் யோவற்றுககும் 
இலளஞர்்களினுலடய பஙகு அதி்கதமன்று கூறிக 
த்கோண்டிருககின்்ற தபரியவர்்கள் ப�ரும் இவவோ்றோை 

நில�லம்களுக்கோை சூைல் ததோடர்போவும் இதலைக 
குல்றபபதற்கு எவவோ்றோை சூைல� உருவோக்க 
லவண்டும் என்பதிலும் அக்கல்ற த்கோள்வதில்ல�. 
எைலவ தற்லபோது இலளஞர்்களுக்கோை சூைல் 
எவவோறுள்ளது, அதைோல் ஏற்படுகின்்ற போத்கமோை 
விலளவு்கள் மற்றும் இலளஞர்்கள் எவவோ்றோை 
சூைல� எதிர்போர்ககின்்றோர்்கள் அவர்்களுலடய 
எதிர்போர்பபுகல்கற்்ற சூைல� எவவோறு 
உருவோக்க முடியும் என்பது ததோடர்போ்கவும் 
இலளஞர்்களுக்கோை தபோருத்தமோை சூைல� 
உருவோககிக த்கோடுபபதனூடோ்க சமூ்கத்லதயும், 
நோடலடயும் எவவோறு அபிவிருத்திப போலதககு 
இடடுச்தசல்� முடியும் என்பது ததோடர்போ்கவும் சற்று 
விரிவோ்க எடுத்து லநோக்கலவண்டியது அவசியமோகும்.
தபரும்போ�ோை இலளஞர் யுவதி்கள் தங்களுலடய 
தபோன்ைோை லநரத்லத சமூ்க வல�த்தளங்களில் 
வீண்விரயம் தசய்து த்கோண்டிருககின்்றததோரு அவ� 
நில�லமலய இன்று அதி்கமோ்கக ்கோணபபடுகின்்றது. 
சமூ்கத்திலுள்ள பிரச்சிலை்கலளயும், லதலவ்கலளயும் 
மு்கநூல் லபோன்்ற சமூ்க வல�த்தளங்களில் பதிலவற்றி 
்கருத்துக்கலளப பரிமோறிக த்கோள்கின்்ற இலளஞர்்கள் 
அந்தப பிரச்சிலை்கலளத் தீர்த்துக த்கோள்ளவும், 
லதலவ்கலள நில்றலவற்றிக த்கோள்வதற்குமோை 
தசயற்போடு்களில் லநரடியோ்க ஈடுபடுவதில்ல�. 
எைலவ இலளஞர்்கள் அலைவரும் அணிதிரண்டு 
சமூ்கத்லதோடு சமூ்கமோய், மக்கலளோடு மக்களோய் நின்று 
தசயற்படுவதற்கு தயோரோ்க லவண்டும். அதற்்கோை 
சூைல� அரசு மற்றும் சமூ்கத்திலுள்ள தபரிலயோர்்கள் 
உருவோககிக த்கோடுக்க லவண்டும். இலளஞர்்களும் 
தமககு தபோருத்தமோை சூைல� தோங்கலள 
உருவோககிக த்கோள்ளவும் வோய்பபுக்கலளயும், 
வளங்கலளயும் சோத்கமோ்கப பயன்படுத்திக 
த்கோள்வதற்கும் தயக்கமின்றி துணிலவோடு முன்வர 
லவண்டும்.
இலளஞர்்கள் ஒவதவோருவரும் தங்களுலடய 
தபோறுபபுக்கலள உணர்ந்தவர்்களோ்க, சமூ்க ந�னில் 
அக்கல்ற த்கோண்டவர்்களோ்க, தல�லமத்துவம் 
வகிகககூடியவர்்களோ்க தசயற்படுவதற்கு 
சமூ்கத்திலுள்ள தபரியவர்்கள் அவர்்களிடம் 
தபோறுபபுக்கலள ஒபபலடக்க லவண்டும். சை சமூ்க 
நில�யங்கள், விலளயோடடுக ்கை்கங்கள், கிரோமிய 
அபிவிருத்திச் சங்கங்கள், மோதர் சங்கங்கள் லபோன்்ற 
சமூ்க மடட அலமபபுக்கலள விலைத்தி்றனுலடயதோ்க 
இயககி அவற்றில் தபரும்போன்லமயோை 
தபோறுபபுக்கலள இலளஞர்்களிடம் ஒபபலடத்து 
அவர்்கலள வழிநடத்த லவண்டும். இவவோ்றோை 
சூைலில் இலளஞர்்கள் சமூ்கத்தில் அக்கல்ற 
உலடயவர்்களோ்க, சமூ்கத்திற்்கோ்க  பணியோற்்றக 
கூடியவர்்களோ்கச் தசயற்படுவலதோடு தங்களுககுச் 
சோத்கமோை சூைலில் விருபலபோடு பணியோற்்றக கூடிய 
நி�லம உருவோகும்.
தற்லபோது இலளஞர்்கள் ஒன்றிலைவதற்கும், 
ஒன்றிலையும்லபோது விலைத்தி்றன்மிக்க 
தீர்மோைங்கலள லமற்த்கோள்வதற்கும் அவர்்களுக்கோை 
்களம் எந்தளவுககு தபோருத்தபபோடுலடயதோ்க 
இருககின்்றது என்பலத எடுத்து லநோககுமிடத்து 
இன்ல்றய இலளஞர்்கள் அதி்களவில் ்கலடத் 
ததருக்களிலும், சந்தி்களிலும் கூடிநின்று 
்கலதபபவர்்களோ்க தங்களுலடய தபோழுலத 
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தச�வழித்துக த்கோண்டிருககின்்றோர்்கள். அவவோறு 
கூடுகின்்ற சந்தர்பபங்களில் ்கருத்து லவறுபோடு்கள் 
்கோரணமோ்க முரண்போடு்கள் உருவோகின்்ற 
சூழ்நி�லம்கலள அதி்கமோ்கக ்கோணபபடுகின்்றது. 
எைலவ இலளஞர்்கள் தங்களுலடய தபோழுதிலை 
ஆலரோககியமுலடயதோ்க தச�விடுவதற்கு சமூ்கங்களில் 
விலளயோடடு லமதோைங்கள், நூல் நில�யங்கள் 
லபோன்்ற சமூ்க உட்கடடலமபபு வசதி்களும், 
ஆலரோககியமோை தபோழுதுலபோககு வசதி்களும் 
அத்தியோவசியமோ்கத் லதலவபபடுகின்்றை. ஆ்கலவ 
இவவோ்றோை சமூ்க உட்கடடலமபபு வசதி்கலள 
ஏற்படுத்திக த்கோடுபபதற்கும் அதனூடோ்க 
இலளஞர்்களுலடய ஆற்்றல்்கலள வலுபபடுத்திக 
த்கோள்வதற்கும் அலைவரும் முன்வர லவண்டும்.
உள்நோடடு யுத்தம் நில்றவலடந்த பின்ைரோை ்கோ�ப 
பகுதியிலும் இைவோத அரசியல்வோதி்களோலும், 
எபலபோதும் தபோய்லமயிலைலய எடுத்துலரககும் 
ஊட்கங்கள் சி�வற்றிைோலும் இன்றும் ப� 
இலளஞர்்களின் மைங்களில் இைவோதக 
்கருத்துக்களும், பிரலதசவோதக ்கருத்துக்களும் 
லவரூன்றிக ்கோணபபடுகின்்றலம நோடடினுலடய 
அபிவிருத்திககும், எதிர்்கோ� நில�த்திருபபுககும் 
சவோ�ோைததோரு விடயமோ்கலவ ்கோணபபடுகின்்றது. 
இவவோ்றோை சூழ்நில�யில் தற்லபோது அரசினூடோ்க 
இலளஞர்்களுக்கோை அலமதிக ்கல்வித் திடடம், 
நல்லிணக்கச் தசயற்திடடங்கள், ்க�ோச்சோர 
நி்கழ்வு்கள், தல�லமத்துவப பயிற்சி்கள் லபோன்்ற 
பல்லவறு இலளஞர் தசயற்திடடங்கள் நலடதபற்றுக 
த்கோண்டிருககின்்றலமயோைது இலளஞர்்களுக்கோை 
போது்கோபபோை சூைல� உருவோககுவதற்்கோை 

முயற்சி்களோ்க எடுத்துககூ்றமுடியும். ஆைோலும் 
இவவோ்றோை இலளஞர் தசயற்திடடங்களில் எத்தலை 
தசயற்திடடங்களில் அலைத்து இலளஞர்்களும் 
உள்வோங்கபபடுகின்்றோர்்கள் என்று கூ்ற முடியோது. 
அத்லதோடு இலளஞர்்கள் அலைவருககுமோை 
வோய்பபுக்கள் சம அளவில் கிலடக்கோலமயிைோலும் 
ப� இலளஞர்்கள் ஆற்்றல் இருந்தும் தங்களுலடய 
ஆற்்றல்்கலள வளர்க்க முடியோதவர்்களோ்க தங்கள் 
எதிர்்கோ�ம் குறித்து ஏஙகிக த்கோண்டிருககின்்றோர்்கள்.
தபரும்போலும் இன்ல்றய இலளஞர்்கள் ஏலதோ 
ஒரு துல்றயில் சோதிக்க லவண்டுதமன்்ற லபரவோ 
த்கோண்டவர்்களோ்கலவ ்கோணபபடுகின்்றோர்்கள். ்கல்வி, 
்கல�, விலளயோடடு, ததோழில்நுடபம், புத்தோக்க 
தசயற்போடு்கள், சுயததோழில் முயற்சி லபோன்்ற எந்த 
துல்றயிலை எடுத்துக த்கோண்டோலும் அத்துல்றயில் 
சோதிக்கத் துடிபபவர்்களோ்க ப� இலளஞர் 
யுவதி்கள் ்கோணபபடுகின்்றலம சமூ்கத்திற்கு பக்க 
ப�மோைததோரு விடயமோலவ ்கோணபபடுகின்்றது. 
ஆைோல் இலளஞர்்கள் ஒவதவோருவரும் சோதிக்கத் 
துடிககும் துல்ற்களுக்கோை வோய்பபுக்களும் அதலை 
லமம்படுத்துவதற்்கோை வசதி்களும் எந்தளவில் 
தபோருத்தமோைதோ்க இருககின்்றததன்பது ல்கள்விக 
குறியோ்கலவ உள்ளது. ஆ்கலவ இலளஞர்்கள் 
தோம் விரும்பும் துல்ற்களில் தம்லம ஈடுபடுத்திக 
த்கோள்ளவும் அதனூடோ்க தங்கலளயும், தங்களுலடய 
சமூ்கங்கலளயும் வளம்படுத்திக த்கோள்வதற்குமோை 
சூைல� உருவோககுதல் ்கோ�த்தின் லதலவயோ்கவுள்ளது. 
தற்லபோது  இலளஞர்்கள் வோழ்ந்து த்கோண்டிருககின்்ற 
போது்கோபபற்்ற சூைல் ததோடர்ந்தும் நீடிககின்்ற 
தபோழுது நோடடினுலடய முதுத்கலும்பு, 
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நோலளய தல�வர்்கள் என்று தசோல்�பபடுகின்்ற 
இலளஞர்்களினுலடய சகதி சமூ்கத்திற்கும், நோடடிற்கும் 
எந்தவிதமோை நன்லம்கலளயும் வைங்கோது பயைற்்ற 
சகதியோ்க வீண்விரயமோகும் என்பது உறுதியோை 
்கருத்தோகும்.
எைலவ இலளஞர்்களுக்கோை போது்கோபபோை 
சூைல� உருவோக்கவும் அதனூடோ்க இலளஞர் 
சகதிலய வலுவுலடய சகதியோ்க மோற்றுவதற்கு 
அலைவரும் ஒத்துலைக்க லவண்டும். எமது 
நோடலடப தபோறுத்த வலரயில் இலளஞர்்களுலடய 
லதலவ்கலளயும், அவர்்களுலடய ஆற்்றல்்கலளயும் 
லமம்படுத்தவதற்்கோ்க பல்லவறு தசயற்திடடங்கள் 
நலடமுல்றயில் இருந்தோலும் அத் திடடங்கள் 
ததோடர்போை த்கவல்்களும், விளக்கங்களும் அலைத்து 
இலளஞர்்கலளயும் தசன்்றலடகின்்ற சந்தர்பபங்கள் 
மி்கக குல்றவோ்கலவ ்கோணபபடுகின்்றது. எைலவ 
இவவோ்றோை இலளஞர் அபிவிருத்தித் திடடங்கள் 
ததோடர்போை அலைத்துத் த்கவல்்களும், விளக்கங்களும் 
அலைத்து இலளஞர்்களுககும் கிலடக்கககூடியவோறு 
சரியோை த்கவல் பரிமோற்்ற வல�பபின்ைல் ஒன்றிலை 
முல்றயோ்க ஏற்படுத்துதல் அவசியமோகும். இதனூடோ்க 
இலளஞர்்கலள அணிதிரடடல், இலளஞர்்களுக்கோை 
வோய்பபுக்கலள சமமோ்க வைஙகுதல், பிரலதச 
மற்றும் இை ரீதியி�ோ்க லவறுபோடு்களற்்ற முல்றயில் 
இலளஞர்்களுக்கோை வசதி்கலளயும், வோய்பபுக்கலளயும் 
வைங்க முடியும். சமூ்கங்களில் இயஙகுகின்்ற இலளஞர் 
அலமபபுக்கலளப ப�முலடயதோ்க மோற்றியலமத்து 
அதனூடோ்க இலளஞர்்கள் தங்களுலடய 
ஆற்்றல்்கலளயும், தி்றன்்கலளயும் லமம்படுத்துவதற்்கோை 
வோய்பபுக்கலளயும், வசதி்கலளயும் வைங்க லவண்டும்.

இலளஞர்்கள் அலைவரும் தங்களுலடய ்கைவு்கலளயும், 
இ�டசியத்லதயும் அலடந்து த்கோள்வதற்கு 
எந்லநரமும் துடிதுடிபபோ்க இயங்கககூடியவர்்களோ்கவும், 
சமூ்கத்தின் மீது அக்கல்ற த்கோண்டவர்்களோ்க 
தசயற்பட லவண்டியதும் தமது தபோறுபபு 
என்பதலை நன்குணர்ந்து தசயற்பட லவண்டும். சுவர் 
இருந்தோல்தோன் சித்திரம் வலரய�ோம் என்போர்்கள் 
அலத லபோன்று இலளஞர்்களுக்கோை போது்கோபபோை 
சூைல் இருந்தோல்தோன் இலளஞர்்கள் ஒவதவோருவரும் 
தங்களுலடய வண்ணக ்கைவு்கலளயும், உள்ளத்தில் 
உல்றந்து கிடககின்்ற எண்ணக கிடகல்க்கலளயும் 
நிஜமோக்க முடிவலதோடு மடடுமன்றி தங்களுலடய 
சகதிலய வலுவுலடய சகதிதயன்பலத மீண்டும் 
அலைவருககும் உணர்த்துவலதோடு அச் சகதியினூடோ்க 
சமூ்கத்திற்கும், நோடடிற்கும் ப� அனுகூ�மோை 
விடயங்கலளச் தசய்திட முடியும். எைலவ 
இலளஞர்்களுக்கோை போது்கோபபோை சூைலிலை 
உருவோககிக த்கோடுபபதனூடோ்க இலளஞர்்கலள 
ஒன்றிலணக்கவும் அதனூடோ்க அவர்்கள் தங்களுலடய 
்கருத்துக்கலளச் சுதந்திரமோ்க ததரிவிபபதற்குமோை 
சந்தர்பபம் ஏற்படுவலதோடு தங்களுலடய விருபபம் 
மற்றும் லவறுபடட லதலவ்களின் அடிபபலடயில் 
தசயற்படுவதற்குமோை ்களம் அலமந்துவிடுகின்்றது. 
இதைோல் இலளஞர்்கள் தங்களுலடய தி்றன்்கலளயும், 
ஆற்்றல்்கலளயும் விருத்தி தசய்து த்கோள்வலதோடு 
ஆளுலம மிக்கவர்்களோ்க, சமூ்க ந�னில் அக்கல்ற 
த்கோண்டவர்்களோ்க தல�லமத்துவப பண்பு மிக்க 
நோலளய தல�வர்்களோ்க விளஙகுவோர்்கள் என்பது 
திடமோை ்கருத்தோகும்.

எங்கள் வீடடின் முற்்றம்ங்கள் வீடடின் முற்்றம்
இந்த நோடடின் அர சோங்கம்இந்த நோடடின் அர சோங்கம்
எல் ல�ோரும் மகிழும் ்கோ�ம்எல் ல�ோரும் மகிழும் ்கோ�ம்
எங்கள் ்கவல� லபோகும் எங்கள் ்கவல� லபோகும் 

- - எங்கள்எங்கள்
ஒவதவோருவரோலவோம்ஒவதவோருவரோலவோம் -  - நோம்நோம்
ஒருவர் இருவரோலவோம்ஒருவர் இருவரோலவோம்
ஐவர் பத்துபலபர் ஆலவோம்ஐவர் பத்துபலபர் ஆலவோம்
ஆயிரம் பல்�ோயிரம் ஆலவோம்ஆயிரம் பல்�ோயிரம் ஆலவோம்

- - எங்கள்எங்கள்
உலைத்து வோழுலவோம் உலைத்து வோழுலவோம் - - இந்தஇந்த
உ�ல்க ஆளுலவோம்உ�ல்க ஆளுலவோம்
தசழிபபோய் வோழுலவோம்தசழிபபோய் வோழுலவோம்
தசல் வோக்கோய் மகிழ்லவோம்.தசல் வோக்கோய் மகிழ்லவோம்.

- - எங்கள்எங்கள்

எஎங்கள் வீடடினில் வோழுலவோம்ங்கள் வீடடினில் வோழுலவோம்
எங்கள் நோடலட ஆளுலவோம்எங்கள் நோடலட ஆளுலவோம்
வோழும் லபோலத மகிழுலவோம்வோழும் லபோலத மகிழுலவோம்
லவய்கம் ்கோக்கப பயிலு லவோம்லவய்கம் ்கோக்கப பயிலு லவோம்

-எங்கள் வீடடில்-எங்கள் வீடடில்
தசோந்த வளவு லவண்டுலவோம்தசோந்த வளவு லவண்டுலவோம்
தசோந்த வீடு ்கடடுலவோம்தசோந்த வீடு ்கடடுலவோம்
ஆடு மோடு ல்கோழி வளர்த்துஆடு மோடு ல்கோழி வளர்த்து
இயற்ல்க ்கோத்து உயருலவோம்.இயற்ல்க ்கோத்து உயருலவோம்.

-எங்கள் வீடடில்-எங்கள் வீடடில்
வீடடுத் லதோடடம் தசய்து நோம்வீடடுத் லதோடடம் தசய்து நோம்
விரயமின்றி தவல்லுலவோம்விரயமின்றி தவல்லுலவோம்
குடிலசத் ததோழில் தசய்து நோம்குடிலசத் ததோழில் தசய்து நோம்
குவ�யத்லத நன்று ்கோபலபோம்குவ�யத்லத நன்று ்கோபலபோம்

-எங்கள் வீடடில்-எங்கள் வீடடில்
ஓவியம் சிற்பக ்கல�்களூடு ஓவியம் சிற்பக ்கல�்களூடு 
உடலும் உளமும் உயிரோகிஉடலும் உளமும் உயிரோகி
புத்த்க அரங்கப பண்போட டில்- நம்புத்த்க அரங்கப பண்போட டில்- நம்
சீவியம் சி்றக்க பண்ணிலசப லபோம்சீவியம் சி்றக்க பண்ணிலசப லபோம்

-எங்கள் வீடடில்-எங்கள் வீடடில்

இஇல்ல� இல்ல� இல்ல� என்்றல்ல� இல்ல� இல்ல� என்்ற
லபச்சுககிட மில்ல�லபச்சுககிட மில்ல�
ததோல்ல� ததோல்ல� ததோல்ல� அதுததோல்ல� ததோல்ல� ததோல்ல� அது
ததோல�ந்து லபோகு மின்ல்றததோல�ந்து லபோகு மின்ல்ற

- - இல்ல�இல்ல�
 ்கோசு ்கோசு ்கோசு எங்கள் ்கோசு ்கோசு ்கோசு எங்கள்
உலைபபின் முன்லை தூசுஉலைபபின் முன்லை தூசு
லபசு லபசு லபசு மக்கள்லபசு லபசு லபசு மக்கள்
முற்்றம் பற்றிப லபசுமுற்்றம் பற்றிப லபசு

-- இல்ல� இல்ல�
அன்பு போசம் ்கருலணஅன்பு போசம் ்கருலண
தபருகும் தபருகும் தபருகும்தபருகும் தபருகும் தபருகும்
எங்கள் தசோல்லும் தசல்லும் அதுஎங்கள் தசோல்லும் தசல்லும் அது
உ�ல்க இனி தவல்லும்உ�ல்க இனி தவல்லும்

- - இல்ல�இல்ல�  

முததான பாடல்கள் மூன்றுமுததான பாடல்கள் மூன்று
வொ. வதேராஜா
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வழக்கம் வபா் ைா்ன் காம்யில் எழுந்து 
்தன் ்தங்மக ஊத்தித் ்தந்்த ரீய கைாை.. கைாை 

எணடு குடிச்சான். அவனின் ்தங்மக ்தன் க்ணவமை 
கவளிநாட்டுக்கு அனுப்பி மவச்சிட்டு வாழ்கிறாள். 
அன்று திைம் ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருந்்த்தால் 
இன்று அவனுக்கு வவம்யில்ம். ைா்ன் ஒரு 
பாைசாம்யில் கணி்தம் கற்பிக்கும் ஆசிரியராக 
கைமையாற்றுகின்றான். ஆைாலும் அவனுக்கு 
கிமைக்கும் ைாசச்சம்பளம் வபா்தாது. ஏவ்தா அவைது 
ைமைவி கை்ா வவ் பாக்கிற்தா் அவைது 
குடும்பம் ்தட்டுத்்தடுைாறி ஓடுது. திடீகரன்டு 
குசினிக்குள் இருந்து ஒரு சத்்தம் வகட்ைது. 

“்தங்கச்சி! ்தங்கச்சி! இஞச ஒருக்கா வாறிவய!” 
அப்வபாது ைா்னின் 
்தங்மக குசுனிய வநாக்கி 
விமரகின்றாள்

அவன் ்தன் பள்ளியமறய 
விட்டு வ�ாலில் ஒரு 
கசட்டியிவைாரத்தில் 
இருந்்தான். அவனுக்கு 
சின்ை வயசிலிருந்வ்த 
ஓர் அவா. ைகாத்ைாவின் 
வழிய ்தானும் 
பின்பற்றவவணுகைணடு 
்தான். அ்தைால் என்ைவவா 
அவனுக்கு அந்்த வாழ்க்மகவய அமைந்துவிட்ைது. 
வபா். இவவாறாக அவன் ்தன் குடும்பத்்தப் 
பற்றி ஆழ்ந்்த எண்ணக் கம்ணகமள ்தன் அக 
உள்ளத்திற்குள் பாய்ச்சிக் ககாணடிருந்்த வபாது 
அவன் மூத்்த ைகைாை இளைஞசன் “அப்பா! 
அப்பா!” எணடு கத்திக் ககாணடு வந்்தான். ஏவ்தா 
ஒரு கார்ப்வபார்ட் அட்மைமயக் காட்டிைான். 

இளைஞசன் படிப்பிலும் விமளயாட்டிலும் 
புலி அவன் ்தான் வபாைமுமற நமைகபற்ற 
கணி்த ஒலிம்பிக் வபாட்டியில் அவன் ்தான் 
அகி் இ்ங்மக கபஸட்டு. அ்த ைாதிரி வபாை 
கிழை நைந்்த அகி் இ்ங்மக உம்தபந்்தாட்ைப் 
வபாட்டியில் அவன் ்தான் கபஸட்டு. அப்பனுக்கு 
்தப்பா்த பிள்ள. இப்ப அவனுக்கு மூன்றாம் ்தவம்ண 
கரஸட்டு முடிஞசு லீவில் இருக்கிறான்.

அவன் இப்ப பத்்தாைாணடில் படிக்கிறான். “அப்பா 
இந்வ்தாங்வகா றிப்வபார்ட்!” எணடு சிங்ககைான்று 
கர்ச்சமை கசய்வது வபா் கத்திைான். ைா்ன் அந்்த 
றி்ப்வபார்ட் வாங்கிப் பார்த்துவிட்டு “இந்்த முற 
நல்்ா படிச்சிருக்கிறாய்! அடுத்்த முற இ்த விை 
கூைவா எடுக்வகாணும்” எணடு ஆறு்த்ளித்்தான்.
ைறுபடியும் அந்்த கர்ச்சமை வகட்ைது. 
அவன் அத்திமச வநாக்கிைான். அங்வக 

அவைது இரணைாவது ைகன் கவ்ணஷ நின்று 
ககாணடிருந்்தான். அவனும் அண்ணன் 
ைாதிரிவய பயங்கர ககட்டிக் காரன். அவனிணை 
றிப்வபார்ட்மையும் வாங்கிப் பா்ர்த்து விட்டு, கிளி 
கசால்லுவம்தப் வபா் மீணடும் அவ்த வாசகத்்த 
திரும்மபயும் கசான்ைான். 

ஒரு ைாதிரி கவளியில் வந்து ்தைது வைாட்ைார் 
மசக்கிமள ஸைார்ட் கசய்்தான். அப்வபாது அவைது 
ைமைவி யாமை ஆதிமூ்த்ம்தக் கூப்பிடுவது வபா் 
கூப்பிட்ைாள்.

“இஞச அப்பா! எங்கயும் வபாகிறதுக்கு முன்ைா் 
ககாஞசகைணைாலும் சாப்பிட்டிட்டு...”

அவன் ்தான் வீட்ை 
விட்டு ஒரு காரியத்துக்கு 
கவளி் வந்்தா அக் 
காரியம் நிமறவவறும் 
வமர வீட்டிற்குள் 
கசல்்க்கூைாது எனும் 
ககாள்மகயுமையவன். 
அ்தைால் அவன் “இஞச! 
பிள்ள எணை ககாள்க 
்தான் உைக்குத் க்தரியுவை. 
நா்ஞசு வ்தாசகள என்ர 
வகாப்பயி் வபாட்டுக் 

ககாணடு கவளி விறாந்ம்தக்கு ககாணடு வாங்வகா” 
எணைான். 

அவன் முன்ைால் ஒரு கவணணிற ைாபிள் 
்தட்டுைன் கை்ா வந்்தாள். அவன் அவன்ர வீட்டுத் 
திணம்ணயில் இருந்து நுனிப் புல் வைய்வ்தப் 
வபா் சாப்பிட்டு ்தந்்த ்தணணிமயயும் குடிச்சிட்டு 
வைாட்ைார் மசக்கிமள எடுத்துக் ககாணடு வீட்மை 
விட்டு கவளிவயறிைான்.

‘எைது ைா்ணவ சமு்தாயத்திற்கு சிறந்்த கற்பித்்தல் 
வழிகாட்டிகமளக் ககாடுப்வபாம்’ எனும் 
க்தானிப் கபாருளில் இ்ங்மக அரசு இ்ங்மகப் 
பாைசாம்கள் அமைத்திலும் ஒரு ைாகபரும் 
வவம்த் திட்ைம் நைத்தியிருந்்தது. அது ஒவகவாரு 
பாைசாம்களில் இருந்தும் ஐமவந்து ஆசிரியர்கமள 
க்தரிவு கசய்து அவர்கமள கவளிநாடுகளுக்கு 
அனுப்பி அவர்களுக்கு கற்பித்்தல் பயிறசிகமள 
வழங்கி அவர்கமள எதிர்கா் சந்்ததியிைருக்கு 
சிறந்்த ஆசிரியர்கள் எை அறிமுகப்படுத்துவவ்த 
அந்்த வவம்த் திட்ைத்தின் வநாக்கைாகும். அந்்த 
வவம்த்திட்ைத்தில் இந்தியாவிற்கு கசல்வ்தற்கு 
வ்தர்வாை ஐந்து ஆசிரியர்களில் ைா்னும் ஒருவன்.

அ்தற்காக ைா்ன் வீசா ஆபிஸிக்குப் வபாக 
வவணடியிருந்்தது. இவனுக்கு இது ககாஞசம் 
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சாலையில் ஒரு நாள்சாலையில் ஒரு நாள்
ெ. அருணன்

மாணேர் ஆககம் :



“ைா்ன் வசர்! இந்்தாங்வகா உங்கை வீசா” 
என்று ைா்னின் மகயில் வீசா அட்மையிமைக் 
ககாடுத்்தான். ைா்ன் உச்சி குளிர வசரமை 
வாழ்த்தி நன்றி கூறிவிட்டு வீடு வநாக்கி விமரந்து 
ககாணடிருக்கிறான்.

அப்வபாது்தான் ைா்னுக்கு ஓர் அதிசயம் 
காத்திருந்்தது. உச்சந்்தம்யில் கசம்பரிதி ்தைது 
உச்சக் கட்ை கசங்கதிர்கமளப் பரப்பியது. ைா்னின் 
க்தாணமையில் ்தணணீர் வற்றி மூச்சு இறுகி 
வியர்மவ ககாட்டியது. வைாட்ைார் மசக்கிள் வபாை 
வபாக்கில் அவனும் வபாைான். ்தணணி! ்தணணி! 
என்று ைா்னின் நாக்கு அழு்தது.

அருகிலுள்ள ஒரு ரீக்கமையில் வைாட்ைார்மசக்கிமள 
நிறுத்திவிட்டு அங்கிருக்கும் ஒரு வாங்கில் 
கமளப்பின் மிகுதியால் அைர்ந்்தான். அப்வபாது, 
ரீைாஸைர் உரத்்த குரலில், “வசர் உங்களுக்கு என்ை 
வவணும்?” என்று வகட்ைார்.

ைா்ன், “எைக்கு ஸவராங்காை ரீ ஒணடு 
வபாடுங்வகா” என்று பதில் ்தந்்தான். சிறிது வநரத்தில் 
அவன் மகயில் கிமைத்்தது. அவன்  அம்த கைாை 
கைாைகவன்று குடித்்தான். அவன் ககாடுந்்தாகம் 
சூரியமைக் கணை பனிவபால் ஒழிந்்தது. அவன் 
இரணடு மூன்று பிஸகட் மபக்கற்றுக்கமள எடுத்துக் 
ககாணடு வீடு வநாக்கிய பய்ணத்ம்த மீணடும் 
ஆரம்பித்்தான்.

யாவரா அவமைக் கூப்பிடுவது வபால் உ்ணர்ந்்தான். 
திரும்பிப் பார்த்்தான். கூப்பிட்ைவமை அமையாளம் 
கணடுககாள்ள ைா்ைால் முடியவில்ம். 
உச்சிகவயில் அவன் கணகமள ைமறத்்த்தால் 
்தைது வைாட்ைார்மசக்கிமள அந்்த இைத்திவ்வய 
நிறுத்திவிட்டு அந்்தாமளப் பார்க்கச் கசன்றான்.

பக்கத்தில் கசன்று பார்த்்ததும் அந்்தாமள ைா்ைால் 
அமையாளம் கணடுககாள்ள முடியவில்ம். 
எவவளவவா அவன் முயற்சி கசய்தும் 
முடியவில்ம். அந்்தாள் ைா்மைப் பார்த்து, 
“நணபா! என்ை, என்ைத் க்தரியா்தா? நான்்தான் 
உன்ர பால்ய சிவநகி்தன் கந்்தன்.”

கந்்தமை ைா்ன் உற்று உற்றுப் பார்த்்தான். கந்்தனின் 
வ்தாற்றவை பார்ப்ப்தற்கு மிகவும் பரி்தாபைாக 
இருந்்தது. நிமறய நாளாக வசவ எடுக்கா்த ைாதிரி 
முகம் பூராகவும் ்தாடி வளர்ந்திருந்்தது. கறுத்து 
கைலிந்்த காலில் பிஞச கசருப்புகள்; வியர்மவ 
ஆறு ஆறாகப் கபருகி ஊத்திக் ககாணடிருக்கும். 
வைனியில் ஆங்காங்வக எலிகள் நிமறந்து 
கு்தறியம்தப் வபா் கிழிசல்கள் நிமறந்்த ஆமைகள்; 
இரு முழங்மககளிலும் முழங்கால்களிலும் ரத்்தம் 
உமறயா்த ்தமச கிழிந்்த புணகள்; நிமறய நாளா 
எணக்ணய் மவக்கா்த பரட்மைத்்தம் எை அவைது 
வ்தாற்றவை பார்ப்ப்தற்கு மிகவும் அருவருப்பாகவும் 
பரி்தாபைாகவும் இருந்்தது.

இருவரிைதும்  கணகளிலிருந்தும் கணணீர் 
ஆறாகப் கபருக இருவரும் ஒருவமரகயாருவர் 
கட்டியம்ணத்துக் ககாணைைர். 

சிக்க்ாை விவகாரம் ்தான். இது ்தான் அவனுக்கு 
மு்தல் ்தைமவ. சி்தம்பர சக்கரைாய் ்தம் 
சுற்றியது. ‘நாைா, குடும்பைா’ என்று சிந்தித்்த 
வபாது அவனுக்கு ்தன் குடும்பவை கபரி்தாய்த் 
க்தரிந்்த்தால் அவன் கசயம்த் க்தாைர்ந்்தான். வீசா 
அலுவ்கத்துள் ்தன் வணடிமய நுமழத்்தான். அங்கு 
ைகளிரின் க்க்ப்பும் ஆணகளின் சருகுகள் நிமறந்்த 
இைத்தில் சாமரப்பாம்பு ஊர்வம்தப் வபான்ற 
சரசரப்பும்  ப் இருக்மககள் நிமறந்்த இைத்தில் 
ஆணகளும் கபணகளுைாக சைம் குழுமியிருந்்தது. 

ைா்மை யாவரா அமழத்்தது வபா் அவனுக்குப் 
புரிந்்தது. “ைா்ன் வசர் ைா்ன் வசர்..” அவன் அத் 
திமச வநாக்கிைான். அங்வக அவனிைம் கல்வி கற்ற 
அவனுக்கு மிகவும் பிரியைாை ைா்ணவன் வசரன் 
நின்றான். 

“எங்கைா நீ இங்க, வசரன்?” ைா்ன் வகட்ைான்.

“நான் இந்்த ஒவவீசிம்்தான் அசிஸகைணட் 
வைவைஜராக வவ் பாக்கிறன்.”

வசரன் ஆறாைாணடிலிருந்து பதிவைாராைாணடு 
வமரக்கும் ைா்னிைம் ்தான் கணி்தம் கற்றான். 
வசரனுக்கு மிகவும் பிடித்்தைாை பாைவை கணி்தம் 
்தான். அவன் ைா்னிைது அறிவுமரகள், ைா்ைது 
ககாள்மககள் மிகவும் பிடித்துப் வபாய் ைா்மைவய 
்தன் வரால்கைாை்ாகக் ககாணைான்.

வசரன்்தான் ஓக்வலில் ககாழும்பு டிஸரிக் 
கபஸட்டு. ஏக்வலில் கணி்தம் ஒரு பாைைாக 
எடுத்து அதிம்யும் திறமையாக சித்தியமைந்து 
ககாழும்பு கைாறட்டுவ கம்பஸுக்குத் 
க்தரிவாைான். அதுவமர ைா்னிற்கும் வசரனிற்கும் 
க்தாைர்பிருந்்தது. ரீவியில் பூட்ைப்பைட்டிருந்்த 
இரு வயர்த்க்தாடுப்புக்கள் அறுவம்தப் வபான்று 
அவர்களிருவரதும் க்தாைர்பும் அ்தற்குப் பின்ைர் 
அறுந்துவபாைது. 

ைா்ன் “உன்மைக் கணடு எத்்தமை வருசைாச்சுது? 
நீ எப்படி இருக்கிறாய்? உன்ர அம்ைா அப்பா 
எப்படி இருக்கிைம்?” என்று வகட்ைான்.

“ஓம் வசர், நாங்ககளல்்ாரும் சுகைா இருக்கிறம். 
நீங்கள் எப்பிடிச் வசர் இருக்கிறீங்கள்? 
குடும்பகைல்்ாம் எப்பிடி? இளைஞசன் எப்பிடி?”

“நாங்களும் ஏவ்தா இருக்கிறம் ்தம்பி. என்மைத் 
்தம்பி இந்தியாவுக்கு ஒரு வவக்ஸகசாப்புக்கு 
அனுப்புறாங்களாம். அது்தான் நான் வீசா எடுக்க 
வந்்தைான்.”

“ஆ வசர்! வாங்வகா எடுத்துத் ்தாறன்.”

இப்வபாது்தான் ைா்ன் ்தன் குழப்பம் இழக 
கபருமூச்சு விட்ைான். 

“வசர், உங்கை டீகையில்ஸ கசால்லுங்வகா.”

ைா்ன் ்தன் வர்ாற்மற வி்ாவாரியாக கசான்ைான்.

“சரி! ககாஞசம் இருங்வகா வசர். இப்ப வந்திர்றன்” 
என்று ஒரு அமறயினுள் உள் நுமழந்து ஏவ்தவ்தா 
கபரியவரிைம் வபச்சுக் ககாடுத்துவிட்டு கவளிவய 
வசரன் வந்்தான்.
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“கந்்தா! ஏன் உைக்கு இந்்தக் வகா்ம்? நீ என்கூை 
மு்த்ாம் ஆணடிலிருந்து ஓக்வல் ைட்டும் 
படிச்சாய். நாங்களிருவரும் ஓக்வல் படிக்கிற 
கா்ங்களில் நாங்கள் நகமும் சம்தயும் வபா் 
இம்ணபிரியாது வசர்ந்து ்தான் இருப்வபாம். நாங்கள் 
வசர்ந்து ஸகூலுக்குப் வபாவவாம்; வசர்ந்து கிரிக்ககட், 
புட்வபால் வபான்ற கவளிக்கள விமளயாட்டுக்கமள 
விமளயாடுவவாம்; வசர்ந்து பைம் பார்க்க 
திவயட்ைருக்குப் வபாவவாம். இம்ணந்து 
ஊமரச்சுத்துவவாம்; அம்தகயல்்ாம் எணணிப் 
பார்க்மகயில் இப்வபாதும் கூை உச்சி குளிர்கிறது.

இவவாறு சந்வ்தாெைாக இருந்்த நாங்கள் 
பிரியாவிமை கபறும் திங்களும் கநருங்கியது. 
ஓக்வல் முடிஞச மகவயாை என்ை அப்பாக்கு 
திருவகா்ணைம்க்கு இைைாற்றம் கிமைச்சு 
எங்கமை குடும்பம் திருவகா்ணைம்க்கு 
இைம்கபயர்ந்து விட்ைது. வபந்து நான் ஏக்வல் 
படிக்க கணி்த பாைம் எடுத்து திருவகா்ணைம் 
இந்துக்கல்லூரியில் வசர்ந்வ்தன். அ்தற்குப் பிறகு 
நாம் கணடுககாள்ளவவயில்ம். நீ அனுப்பிய 
கடி்தங்கள் எைக்குக் கிமைத்்தவபாதும் கூை நான் 
அ்தற்கு ைறுபதில் எதுவும் அனுப்பியவ்தயில்ம். 
பிறகு நான் உன்மை ைறந்வ்த வபாய்விட்வைன். 
நான் ஏக்வலிலும் அதிதிறமையாக சித்தியமைந்து 
நான் திருவகா்ணைம்ப் பல்கம்க்கழகத்திற்கு 
க்தரிவு கசய்யப்பட்வைன். நான் அதிலிருந்து என் 
பாைசாம்க்வக கணி்த ஆசிரியராக கசன்வறன். 
வபந்து ்தங்கச்சிக்கு திருை்ணம், எைக்குத் திருை்ணம், 
ைமைவி பிள்மளகள் குடும்பம் எை நிமறய 
வசாலிகள் வந்துவிட்ைை. வவம்க்குச் கசல்வதும் 
வீடு வருவதுைாக ஆகிவிட்வைன்.

என் கம்தமயவய இவவளவு வநரைாக கசால்லிக் 
ககாணடிருக்கிறவை, சரி உைக்கு என்ை ஆைது 
கந்்தா? நீ ஏன் இவவளவு வசாகைாக இருக்கிறாய். 
உன் முகத்தில் ைகிழ்ச்சிமயத் ்தவிர நான் வவறு 
எம்தயுவை பார்த்்ததில்ம்வய.”

“ைா்ா! நீ திருவகா்ணைம்க்குச் கசன்ற கசய்தி 
வகட்ைவுைன் நான் மிகவும் ைைமுமைந்து 
வபாய்விட்வைன். அத்துக்கத்திலிருந்து மீளுவ்தற்கு 
நான் எவவளவவா பாடுபட்வைன். ஆைால் என்ைால் 
முடியவில்ம். நான் இப்படி அவஸம்தப்படுவம்த 
்தாங்க முடியா்த கபற்வறார் என்மை ்தங்கள் காரில் 
திருவகா்ணைம்க்கு உன்மைக் காணப்தற்கு கூட்டிச் 
கசன்றைர். அவவாறு கசல்லும் வவமளயில் எங்கள் 
கா்ர் க்ாறிகயான்றுைன் வைாதி விபத்துக்குள்ளாைது. 
அதிஷைவசைாக நான் அதிலிருந்து ்தப்பித்துக் 
ககாணவைன். நான் ஒன்று நிமைக்க க்தய்வம் 
ஒன்று நிமைத்்தது. என் உயிரிலும் வை்ாக 
நிமைத்்த என் ்தாமயயும் ்தந்ம்தமயயும் க்தய்வம் 
அபகரித்துக்ககாணைது.

பிறகு நான் வபாலீஸ காவலிலிருந்துககாணடு 
ப் கடி்தங்களில் இந்நிகழ்வுகமளகயல்்ாம் 
உைக்குத் க்தரியப்படுத்திய வபாதும் நீ ைறுகைாழி 
எதுவும் வபாைா்த்தால் நான் மிகவும் ைைமுமைந்து 
வபாய்விட்வைன். வபாலீஸாரின் காவலிலிருந்து 

கவளியில் வந்து என்ை கசய்வது ஏது கசய்வது... 
க்தரியாது முழித்வ்தன். பசியும் வவறு வயிற்மறக் 
ககாய்து வாங்கியது. கமளப்பு, பசி, கபற்வறாமரப் 
பிரிந்்த கவம் என்பை மிக்கூர நிம்கும்ந்து 
கட்டிலில் சரிந்வ்தன். நான் நல்்ா நித்திமர ககாணை 
நாள் அதுவாகத்்தான் இருக்கவவணடும். அதுக்குப் 
பிறகு எைக்கு நல்் உறக்கம் வந்்தவ்தயில்ம். 
நான் ஓக்வலில் 7 ஏ 2 பி எடுத்்தமையால் 
ஏக்வலிற்குக் கணி்தப்பிரிவில் கற்ப்தற்கு வாய்ப்புக் 
கிமைத்்தது. ஆயினும் என் உ்ணவுத் வ்தமவமய 
பூர்த்தி கசய்து ககாள்ளும் கபாருட்டு நான் 
எந்்தகவாரு வவம்க்காவது கசல்் வவணடிய 
நிர்ப்பந்்தத்திற்கு ்தள்ளப்பட்வைன்.

ஆ்த்ால் நான் வவம் வ்தடும் பணியில் 
இறங்கிவைன். என்ைப்பா ்தன்னுமைய கம்பனிமய 
ஆரம்பிக்கும் வபாது ப் கைன்கமளயும் வாங்கி 
அம்த ஆரம்பித்திருந்்தார். அவருமைய பிஸிைஸ 
நட்ைத்தில் கசன்ற்தால் அவரால் அந்்தக் கைன்கமள 
திருப்பிச் கசலுத்்தா்த கார்ணத்திைால் கைன் 
ககாடுத்்தவர்கள் ஈவிரக்கமின்றி வீட்மையும் 
காமரயும் அபகரித்துக் ககாணைார்கள். நான் 
்தன்ைந் ்தனியாக நடுத்க்தருவில் நின்வறன். யாரும் 
கணடுககாள்ளவில்ம். ஏன் எைது உற்றார் உறவிைர் 
கூை ஏவ்தனும் பிரச்சிமைகள் வருகைன்று எைக்கு 
ஆ்தரவளிக்கவில்ம். ஊருக்கு ஒதுக்குப் புறத்தில் 
நாைாக ஓம்யி்ாை ்தற்காலிக இருப்பிைகைான்மற 
அமைத்து என்னிைம் மிஞசியிருந்்த புத்்தகங்கமளயும் 
துணிைணிகமளயும் எடுத்துக்ககாணடு உன்மை 
நான் என் வாழ்நாளில் எப்வபா்தாவது ஒருநாள் 
காணவபன் எனும் நம்பிக்மகயில் அதில் வாழ்வ்தற்கு 
்தயாராவைன். பாைசாம்க்குச் கசல்லும் வநரம் 
்தவிர்த்து எஞசிய வநரகைல்்ாம் வவம்க்குச் 
கசன்று பசிப்பிணிமயப் வபாக்கிவைன். இவவாறு 
கசய்து வந்்தமையால் ஏக்வல் பரீட்மசக்கு 
ஒழுங்காக படிக்க முடியாது வபாைது. அ்தைால் 
எைக்கு ஏக்வலில் 2 சீ எஸ றிசல்டு கிமைத்்தது. 
அ்தைால் நான் மிகவும் ைைம் வசார்ந்துவபாவைன். 
நான் கசய்துககாணடிருந்்த வவம்மயவய 
முழுவநரைாக்கிவைன். நன்றாக வவம்கசய்வ்தன். 
கவம்கமள ைறந்வ்தன்.

இப்வபாது வாைமகக்கு வீடு வ்தடிக் 
ககாணடிருக்கிவறன். அப்பிடிப் வபாகும் வழியில் 
்தான் உன்மைக் கணடு உச்சி குளிர்ந்வ்தன் நணபா!”

“உன் கம்தமயக் வகட்கும் கபாழுது என் 
உள்ளத்தில் வசாக ைமழ கபாழிகிறது. என்ைால் 
உைக்கு எவவளவு சிரைம். உன்மை இவவளவு 
கஷைப்படுத்திவிட்வைன். ஆைால் என்மீது உைக்கு 
சிறிது வகாபம் கூை வரவில்ம்வய! உைது இந்்தக் 
கு்ணத்திைால் என் ைைதில் குற்ற உ்ணர்வு மிகுகிறது. 
அ்தைால் நீ மு்தலில் என் வீட்டுக்கு புறப்பட்டு 
வந்திடு”

நட்பிற்கு கு்ணம் முக்கியைாை்தாகும்!
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1. உண்ணத் தைகுதியு்டயெர யார?
2. தை்லசி்றநதை மனிதைர ஆெது எப்்படி?
3. அருநதிரு என்ன? 
4. மு்கமூடி மனிதைர யார?
5. மு்கக்கெசம் அணிெது எப்்படி?
6. எமது அன்றாடக ்கட்ம்களில் இருக்க ்ெண்டிய 

ஒனறு என்ன?
7. 7,8 ெயதுச் சிறுமியரும் சாதை்்ன ்ப்டக்க முடியுமா? 

யார அெர?
8. சாதை்்ன ்ப்டப்்்பார வ்பரிய ெயதி்னர மட்டுமா?
9. “்கடறசிங்்கம்” ‘Sea Lions’’ என்ற புத்தை்கத்்தை எழுதிய 

7 ெயது சிறுமி யார? அெள் என்ன சாதித்தைாள்? 
10. ஸாம்பியாவின 8 ெயதுச் சிறுமி என்ன சாதித்தைாள்? 

யார அெள்?
11. குதி்ர ெலு என்றால் என்ன?
12. பூமி மாச்டய ்ாமும் ்காரணம். எப்்படி?
13. வ்காக்்கா்்காலா, வ்பப்சி, ்ம்லா எவ்ெ�வு 

்கழிவு்க்�க மாசு ்படுத்துகின்ற்ன?
14. சிறுமி இ�ெரசி நில்ெ எவ்ொறு பிடித்து 

வி்�யாடி்னாள்?
15. புரூட்டி என்ற ்ாடு எங்்்க உள்�து?
16. முயிங்்கா ்்கர மக்கள் என்ன சாதித்தைார்கள்?
17. முயிங்்கா ்்கர மக்களின நூல்கத்தின முககியத்துெம் 

என்ன?
18. யார மரணிக்்கயில் அெர அருகிலிருககும் ச்கல 

உல்கமக்களும் ்கண்ணீர சிநதுகின்ற்னர?
19. ஐ்ராப்பிய வ்பண் ்தைன ்பருநதின சாதை்்ன என்ன?
20. குறுகவ்கழுத்து என்றால் என்ன?
21. இலங்்்கயில் வெளிெரும் ்தைசியத் தைமிழ் தி்னசரி 

எது?
22. பிரணெ மநதிரம் எது?
23. உழெர திரு்ாள் எது?
24. இநதியத் திரு்ாட்டுககுப் வ்பரு்ம தைரும் ்தி எது?
25. வ்பாதி்்க ம்ல்ய ்ெறு எவ்ொறு அ்ழப்்பர?
26. Cell tell இலங்்்கயில் எப்்்பாது அறிமு்கம்?
27. Cell tell ஐ யார முதைலில் அறிமு்கம் வசய்தைது? 

எப்்்பாது? எநதை நிறுெ்னம்?
28. தைன வீட்்டத் தைா்்ன சுமப்்பெர யார?
29. அறிநதிரு சஞ்சி்்க யாருக்கா்னது?
30. அறிநதிரு சஞ்சி்்க எங்கிருநது வெளிெருகி்றது?
31. அறிநதிரு சஞ்சி்்கயின ஆசிரியர யார?
இநதைக ்்கள்வி்களுககு வி்ட அறிய ்ெண்டுமா? 20 
ரூ்பாவுககு ்ெண்டிப் ்படியுங்்கள் ‘அறிநதிரன’ சிறுெர 
சஞ்சி்்க.

- சாதை்னா

சிநது சமவெளி ்ா்கரி்கத்து மக்கள் 
பிரதைா்னமா்க மாட்டுக்கறி்ய்ய 
உணொ்கக வ்காண்ட்னர 
என்ப்தை அெர்கள் ்பயன்படுத்திய 
்பாத்திரங்்களிலிருநது ஆய்வு வசய்து 
்கண்டறிநதுள்�்னர ஆய்ெறிஞர்கள்! 
இநதை ஆய்வில் சிநது சமவெளி 
்ா்கரி்க மக்களின உணவுப் 
்பழக்கத்தில் மாமிச உணவு்களின 
ஆதிக்க்ம இருநதைா்கவும், அதிலும் மாட்டுக்கறி்ய்ய 
அதி்கமா்க உட்வ்காண்டதைா்கவும் வதைரியெருகி்றது. இநதை 
ஆய்வு ்கடநதை புதைனகிழ்ம (09-12.2020) “அ்கழ்ொய்வு 
அறிவியலுக்கா்ன ்பத்திரி்்க” என்ற பு்கழ்வ்பற்ற இதைழில் 
வெளிெநதிருககி்றது.

்பாசிச ்மாடி அர்ச உலுககியிருககும் விெசாயி்களின 
்்பவரழுச்சி, தைனவ்னழுச்சியா்க உருொ்னது 
அல்ல. ெரக்கக ்்காரிக்்கக்கா்க ெரக்கரீதியா்க 
ஒருங்கி்ணக்கப்்பட்ட விெசாயி்களின ்்பவரழுச்சி இது. 
்ெம்்பர 26 அனறு ்டத்தைப்்பட்ட வதைாழிறசங்்கங்்களின 
்ெ்ல நிறுத்தைப் ்்பாராட்டத்திறகு விெசாயி்கள் 
சங்்கம் ்்ரடியா்ன ஆதைரவு தைருெதும், விெசாயி்களின 
்்பாராட்டத்திறகு வதைாழிறசங்்கங்்கள் ்்ரடியா்க ஆதைரவு 
தைருெதும் ஆளும்ெரக்கத்்தை அச்சமு்றச் வசய்திருககி்றது.
்பாசிசத்்தை வீழ்த்துெ்தையும், ்பணியச் வசய்ெ்தையும் – 
்கட்சி்களுககி்டயிலா்ன ஐககியம் என்ப்தைத் தைாண்டி 
– ெரக்கரீதியிலா்ன அணிதிரட்டலின மூலம்தைான சாதிக்க 
முடியும் என்ப்தை விெசாயி்களின இநதைப் ்்பாராட்டம் 
நிரூபித்துள்�து.

அண்்மய யாழ் ்்கர வெள்�ப்வ்பருககுககு ்காரணம் 
புரவி புயல் தைாக்கம் எனிலும் ஏற்க்ன்ெ வ்பாறியியல் 
ெல்லு்ர்களும் ்கட்டிடவியலா�ர்களும் ஆ்லாச்்ன 
கூறிய்்பாதும் அதை்்னக ்கருத்தில் எடுக்காதை, வெள்�ம் 
ெடிந்தைாடுெதைற்கா்ன ெடி்கால் அ்மப்பினறிய 
வீதியபிவிருத்தியும் கு�ங்்க்�யும் ்்கணி்க்�யும் 
நீரநி்ல்க்�யும் மூடிய ்கட்டிட நிரமாணமு்ம ்காரணமா்க 
இருககும் என்ற 
புரிநதுணரவு 
சாதைாரண 
மக்களுககும் 
ெருெதில் 
வியப்வ்பதுவுமில்்ல. 
ஆயினும் கு�ம் 
மூடிடிம் திட்டங்்கள் 
இன்னமும் 
வதைாடரெது 
தைான வியப்்பா்க 
இருககின்றது.

சின்ைச் சின்ை...31 ல்கள்வி்களும் 
‘அறிந்திரன்’ சிறுவர் 
சஞ்சில்கயும்
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சுழிபுர- மணி

சூரியன் மறைந்துவிட்டான.் சுற்றிலும் கும்மிருடடு. கடாறைநகர் 
ஊரில் ஒரு விநடாயகர் ஆலயத்துக்கு அருகடாறமயில் அந்்த 
நல்ல்தண்ணீர்க் கிணறு இருக்கிைது. அந்்தக்கடாலத்தில்- அப் 
பகுதிக்கு மின்்டாை வ்தி ச்யயப்ப்வில்றல. இற்றைக்கு அறுபது 
வரு்ஙகளின் முன்னர்்தடான் அந்்த நிறலறம. அஙகுள்ள 
ஒடுக்கப்பட் மக்கள ்தஙகளின் ்தடாகத்ற்தத் தீர்த்துக் சகடாளவது 
இந்்த நல்ல ்தண்ணீறைக் குடித்துத்்தடான். ்றமயல் பபடான்ை 
ப்தறவக்கு ‘ப்ர்ச்’ வ்ளவிலுள்ள கிணற்றுநீறை அவர்க்ளடாகபவ 
எடுத்துக்சகடாள்ள முடியும். அ்தற்கு எந்்தவி்தமடான ்தற்யும் 
கிற்யடாது. அந்்த நீர் உப்புச் சுறவயுள்ளது. குடிக்கமுடியடாது. 
அ்தனடால், அந்்த மக்கள ஒரு சபண்மணியின் உ்தவிறய 
நடாடினடார்கள. அந்்த அம்மடாவும் அந்்தக் கிைடாமத்துப் சபண்்தடான். 
குலத்தில் உயர்்டாதி. பணத்தில் படுஏறை!
இந்்த ஒடுக்கப்பட் மக்கள வடாழுகிை வட்டாைத்துக்கு அவர்களின் 
்டாதியின் சபயைடால் ‘........கண்டி’ என்று சபயர். இந்்த நல்ல 
்தண்ணீர்க்கிணறு ‘்ம்பந்்தர் கண்டி’ என்ை குறிச்சியில் இருக்கிைது. 
்தண்ணீறைக் கிணற்றிலிருந்து எடுத்து- அத்்தறன ்தடாயமடாரும்  
சகடாண்டு வந்து வரிற்யில் றவக்கும் கு்ஙகற்ள நிைப்பிவிடுகிை 
அந்்தத் ்தடாய ‘கணக்கனடார் கண்டி’ என்ை குறிச்சியில் பிைந்்தவர். 
அவவுக்கு ஒரு வடாளியும், ்தடாம்புக்கயிறும் வடாஙகுவ்தற்கு 
அவர்கப்ள கடாற்க்சகடாடுத்து வடாஙகச் ச்டான்னடார்கள.
றகயில் வடாளியும் கயிறும். வலதுகடால் கிணற்றின் பமல்விளிம்பு 
சீசமந்துக்கடடில். இ்து கடாபலடா ‘மிதிகல்’ என்று ச்டால்லப்படும் 
படிக்கடடில், கிட்த்்தட் முப்பது குடும்பஙகளின் அறுபது 
கு்ஙகள வரிற்யில் றவக்கப்படடிருக்கும். சபரும்படாலும் 
மடகு்ஙகள. சிறிய எண்ணிக்றகயில் பித்்தற்ளக் கு்ஙகளு்ன், 
அலுமீனியக் கு்ஙகளும் வரிற்யடாக றவக்கப்படடிருக்கும். 
கிட்த்்தட் ஒரு மணித்தியடாலம் அந்்த யந்திை உ்ம்பு குனிந்து 
நீர் எடுப்பதும், நிமிர்ந்து கு்ஙகற்ள நிைப்புவதுமடாக இயஙகிக் 
சகடாண்டிருக்கிைது. நிைப்பப்பட் கு்ஙகள உ்னுக்கு்ன் 
அவர்க்ளது ்தறலச் சும்மடாடில் ஏறி, வீடுபபடாயச் ப்ர்ந்துவிடும். 
மடா்த முடிவில் அத்்தறன குடும்பஙகளும் ப்ர்ந்து பத்து 
ரூபடாவீ்தம்  முந்நூறு ரூபடாயகற்ள ்தஙகள படா்்டாறல அதிபரி்ம் 
றகயளிப்படார்கள. பமலதிகமடாக இருபது ரூபடாவும் சகடாடுத்து 
“மகற்ள நன்ைடாகப் படிக்க றவத்து விடுஙக, ்தகப்பனில்லடா்த 
பிளற்ள, பிற்கடாலத்தில் உஙகற்ள றவத்துப் பைடாமரிக்க- ஆண் 
மகன் மடாதிரி உறைக்பகை பிளற்ளயடாக ஆக்கிவிடுஙகள” என்று 
வடாழ்த்தி ச்தம்பூடடுவடார்.
்தண்ணீர் வடாளி, கயிற்று்ன் அந்்த அம்மடா தூை வருவற்தக் 
கண்்டாபல நுகர்பவடார் கூட்ம் “வடாட்ர் பம் வந்திட்டா” என்று 
ஓப்டாடி வருவடார்கள. அவர்கள ்தஙகளுக்குள கற்தக்கும்பபடாது 
அந்்த அம்மடாவுக்கு இட்சபயர் ‘வடாட்ர் பம்’ ்தடான். சபடாஙகல், 
தீபடாவளி. வரு்ப்பிைப்பு, ்தஙகளுற்ய கிறிஸமஸ, நத்்தடார், 
புத்்தடாண்டு இப்படியடான நடாடகளில் அந்்த வடாட்ர் பம்முக்கு 
சவளற்ளச்ப்றல வடாஙகிக் சகடாடுக்கத் ்தவைமடாட்டார்கள. 
அவர்களில் சிலர் வீடடில் றகத்்தறி றவத்து, ப்றல 
சநயயும் ச்தடாழிறல பமற்சகடாண்டிருந்்தனர். அபநகர் படித்து 
ஆசிரியத் ச்தடாழிறலயும், ஒரு சிலர் பிை்தடான வீதிக்குத் ்தடார் 
ஊற்றி, வீதி ச்ப்பனிடும் பவறலறயயும்,  கல்வீடு கடடும் 
பம்ன் பவறலறயயும் ச்யது ஒரு மதிப்பிற்குரிய இனமடாக 
வடாழ்கின்ைனர். அவர்கள நத்்தடார், கிறிஸமஸ கடாலஙகளிலும், 
‘கபைடால்’ உலடாவரும் பவற்ளகளிலும் மிக மிக மகிழ்ச்சியு்னும், 
ஆைவடாைத்து்னும் கடாணப்படுவர். அவர்க்ளது வட்டாைத்தில் 
அசமரிக்கன் மிஜன் படா்்டாறல ஒன்று இருந்்தது. அஙகு 
கற்பித்்தல் மற்பைடாைடால் மிகவும் படாைடாட்ப்படும் வறகயில் ஐந்்தடாம் 
வகுப்பு மடாணவர்கள வருந்ப்தடாறும் ‘‘ஸசகடாலஜிப்’ எனப்படும் 

புலறமப் பரிசில் பரீடற்யில் திைறமச் சித்திசபற்று, பவறு 
படா்்டாறலயும் சபற்றிருக்கிைடார்கள. அவர்கள எல்பலடாரும் அந்்த 
‘வடாட்ர் பம்’ அம்மடாறவத் ்தஙகள ச்தயவமடாகபவ மதிப்பர், 
எவவ்ளவு உயர்நிறலறய அற்ந்்தடாலும், விடுமுறைக்கு 
வீடடிற்கு வரும்பவற்ளயில் மைக்கடாமல் அந்்தத் ்தடாயடாருக்கு 
ஏதும் ஒரு நிறனவுப் சபடாருப்ளடா, அல்லது வீடடில் படாவறனக்கு 
ஏற்ை சிறிய சபடாரு்ளடாவது வடாஙகி வந்து ்தமது நன்றிறய 
சவளிப்படுத்துவர்.
அந்்த யந்திைத் ்தடாய ்தனது எழுபது வயதுவறை அப்த 
ச்தடாழிறலத்்தடான் ச்யது வந்்தடார். அ்தற்கிற்யில் 
அன்னடாைது மகள அவவூர் இந்துக்கல்லூரியில் கற்று- பின்னர் 
ஆசிரிய கலடா்டாறல ச்ன்று இைண்டுவரு் ஆசிரியப் 
பயிற்சிசநறியிறனயும் முடித்து கடாறைநகரிலுள்ள வியடாவில் 
என்ை இ்த்திலுள்ள ்தமிழ்ப் படா்்டாறலயில் பணியடாற்றுகிைடார். 
இவவ்ளவு கடாலமும் அவர்கள மண்வீடடில்்தடான் வடாழ்ந்து 
வருகின்ைனர். வசிக்க வீடு- ஒரு கல்வீ்டாக அறமந்்தடால் ்தடாபன- 
மகளுக்கு விவடாகம் என்ை ஒரு சுபநிகழ்ச்சி நற்சபறும்பபடாது 
மதிப்படாக இருக்கும் என்ற் ்தடாயும், மகளும் தீர்மடானித்்தனர்.
மு்தலில் சிறிய ச்தடாறகயினர் சீடடு ஒன்றிறனத் ச்தடா்க்கி- ஒரு 
சிக்கனமடான வடாழ்க்றக வடாழ்ந்துசகடாண்டு குருவி ப்கரிப்பது 
பபடால சிறுகச் சிறுகச் ப்மித்்தனர். வஙகியில் க்னும் எடுத்து 
இைண்டு அறைகளும், ஒரு ்றமயலறையுமடாக ஒரு சிறிய 
இல்லத்ற்த அறமக்க வரு்ஙகள ஓடிவிட்ன. இ்தற்கிற்யில் 
‘படிப்பிக்கும் ஆசிரிறய’ என்று பகளவிப்படடு உளளூரிலும், 
சவளியூரிலிருந்த்ம் திருமணப் பபச்சுகள வீடுப்தடி வந்்தன. 
வஙகிக் க்ன் கடடி முடியும்வறை எ்தற்கும் அந்்த ரீச்்ர் ்ம்ம்தம் 
ச்தரிவிக்கபவ இல்றல. அந்்தக் குடி்தண்ணீர் ப்தடிய மக்களும், 
்தஙகளுற்ய படா்்டாறல வ்ளவில் உள்ள கிணற்றுக்கு- 
நன்நீைடாக்கும் யந்திைக்கருவிறயப் சபடாருத்தி முடிக்பகை சுத்்தமடான 
நீறைப் சபறுகிை வடாழ்றவப் சபற்ைனர். உயைமடான ்தண்ணீர் 
ச்தடாடடி. ‘றபப்’இைண்டு இ்ஙகளில் அறமத்து இருந்்தனர். 
இவவ்ளவு வ்தி கிற்த்்ததும் அவர்கள அந்்த அம்மடாறவ 
மைக்கவில்றல.
மகளும் முப்பதுவயது பூர்த்தியடான நிறலயில் திருமணமின்றி 
இருப்பதும்- ்தனக்கும் உ்ல்நிறல ்ரியில்லடாமல் பபடாவ்தடால் 
அந்்தத் ்தடாய மிகவும் கவறலப்படுவடார். அயலிலுள்ள படா்்டாறல 
அதிபர். இந்்தக் குடும்பத்தின் மீது மதிப்பும், மரியடாற்தயும் 
றவத்திருந்்தடார். அவைது சபருமுயற்சியினடால் ஆசிரிய மகளுக்க் 
அயல் ஊரில் உள்ள ஒரு ஆசிரிய மணமகன் கிற்த்து 
திருமணமும் இனிது நிறைபவறியது. அந்்த மக்கள அறனவரும் 
்தஙகள நன்றிறய சவளிப்படுத்்த ்தமது பரிசுப்சபடாருடக்ளடால் 
வீடற் நிைப்பினடார்கள.
அ்தன் பின்னர் ஐந்து வரு்ஙகப்ள அந்்தத் ்தடாயடார் உயிர் 
வடாழ்ந்்தடார். அ்தற்கிற்யில் ஒரு பபைறனயும், பவர்த்திறயயும் 
படார்த்து விட்டார். பல வி்தறவத் ்தடாயமடாருக்கு- இந்்த அம்மடாவின் 
நற்ச்யறலத்்தடான் பலர் முன்மடாதிரியடாக- உ்தடாைணமடாக எடுத்துக் 
கூறுவடார்கள.
அந்்தத் ்தடாயடார் கடாலமடாகியபின் ‘அந்திபயடடி’ எனப்படும் 
ஒருமடா்த நிறனவுநடாள அனுஷ்டிக்கப்பட்து. அந்்த நிகழ்ச்சிக்கு- 
அந்்தப் படா்்டாறல அதிபபை ஒரு நிறனவுறைறயயும் நிகழ்த்தி 
சவளளியினடால் ச்யயப்பட் ஒரு கிணற்று விளிம்பில்- 
சபண்சணடாருவர் கயிற்று வடாளியு்ன் ‘நீர் இறைத்்த மனி்த 
யந்திைம்’ என்று ்தமிழிலும்- ஆஙகிலத்திலும் எழு்தப்படடிருந்்தது. 
அ்தறன வடாசித்்த அத்்தறன கண்களிலும் கண்ணீர் 
வழிந்்தது. இத்்தறனக்கும் அந்்த அம்மடாவுக்கு ஒரு குறிப்பிட் 
பட்ப்சபயறை அவைது உைவினர்கள சூடடியது... அந்்த இைந்்த 
ஆன்மடாவுக்குத்்தடான் சவளிச்்ம்.

நீரிரறககும் யநதிரம்
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“வசர் ைாரு டீச்சர் ைாருக்கு பிரச்சிைனு வந்துட்ைா 
நஞச குடிச்சிற வவணடியது ்தான் ைச்சான். என்ைா 
கரணடு நாமளக்கி வபப்பரு் வபாடுவானுங்க… 
ககாஞசம் வபரு ஏசுவானுங்க. வகாமழக 
இதுக்ககல்்ாை சாகுவானுங்களா…என்பானுங்க  
எல்்ாம் ஒரு ககழமைக்குத் ்தான் ைச்சான்… 
அப்பறம் அவன் அவன் வவ்ய பார்த்துக்கிட்டு 
வபாயிருவானுங்க…”
“ஒம்தச்சாைா கசத்து வபாயிறுவ… ஒைக்கு எப்ப 
பார்த்்தாலும் வஜாக்கும்..சாவுற கம்தயும் ்தான் 
இன்ைக்கி எவவளவு விசயங்கள வபச இருக்கு…”
“அவை எங்கப்பா.. இவருக்கு வார வகாவத்்த பாரு…
கணைவாக்கு் கைை வாங்கிப்புட்டு அ்த கட்ை 
முடியாை.. ைருந்்த குடிச்சி சாகலிய… குடும்ப பிரச்சிை 
்தாங்க முடியாை…. ்ாம்கபணம்ணய ஊத்தி… கநருப்பு 
வச்சிக்கிட்டு சாகலிவயா… தூக்குப் வபாட்டுக்கிட்டு... 
க்தாங்லிய… வைமு் பாஞசி கசத்து கை்தக்கலிவயா… 
ைட்ைக்களப்பு கல்்டி பா்த்து் பாயலிவயா…”
“அவைய் ஒைக்கிட்ை இப்ப என்ைா புள்ளி விபரைா 
வகட்வைாம்… ககாஞசம் சும்ைா இரு பார்ப்வபாம்…நம்ை 
குைாரு எவவளவு கவ்ப்பட்டு வபாய் இருக்கான் 
க்தரியுைா?.. ராத்திரி ஒரு ைணிக்கு வபான் எடுத்து 
வபசிைான் க்தரியுைா?”
வைவிட்டும் சுவரந்திரனும் விவாதிப்பம்த வகட்ை 
சந்திரன் ஒன்மறயுவை வபசாைல் இருந்்தான். அவன் 
அமைதியா இருந்்தா ஏ்தாவது நைக்கப் வபாகின்றது 
என்பது அர்த்்தைாகும். அவர்கள் குைார் வசமர 
எதிர்பார்த்து காத்திருந்்தைர்.
குைார் வசர் என்று அமழக்கப்படும் சந்திரகுைார் 
ைாத்்தமளப் பகுதிமயச் வசர்ந்்த ஆசிரியராவார். அவைது 
ைமைவி பணைாரவமளமயச் வசர்ந்்தவராவார். பிரவ்தச 
கசய்கத்தில் முகாமைத்்தவ உ்தவியாளராக வவம் 
கசய்கின்றார். கலியா்ணம் முடித்து ஐந்து வருைங்களின் 

பின்ைர் ்தான் குைாருக்கு  இைைாற்றம் கிமைத்்தது. 
“சந்திரகுைாருன்னு ஒருத்்தன் ட்ரான்ஸபர் ஆகி 
வாராைாம் கபரிய ககாழப்பக்காரன்… அப்புடின்னு 
கசால்லி நம்ை கைகராஜி வபான் பணணிைான்… 
என்ைா கசய்வவாம்” வகாட்ைக்கல்வி அதிகாரி 
குைாரவவல் சிரித்்தபடிவய வகட்ைான்.
“டீச்சிங்க விட்வை ஓடுற ைாதிரி கசய்வவாம்…
நைக்கிட்வை வகைா…” சிகரட் புமகயின் பாதிமய 
கவளிவய விட்ைபடிவய கசான்ைான் ராஜகுைார். 
அரசியலில் ஆதிக்கம் கபற்றிருந்்த கட்சியின் 
முக்கியப் புள்ளியாக இருந்்த அவன் ைாவட்ைத்தின் 
கல்வி அபிவிருத்தி கபாறுப்பு அதிகாரியாகவும்  
கசயற்பட்ைான்.  அவன் வபசும் வபாது ‘சாராய 
நாத்்தம்’ குப்கபன்று அடித்்தது.
“வநத்து நல்் பார்ட்டி வபா்… எைக்குத் ்தான் வர 
கிமைக்க்... இந்்த வநரம் பார்த்து அம்ைாவுக்கு 
கசாகமில்்ாை வபாயிடுச்சி” குைாரவவலின் கவம் 
க்தளிவாக கவளிப்பட்ைது சும்ைா கிமைக்கும் சாராயம் 
அநியாயைா வபாச்வச.
“நம்ை பகுதியிலுள்ள ஸகூல் கபயர்கமள எல்்ாம்… 
ைாத்தி புட்வைாம் ்தாவை… அ்த ககாஞசம் வாத்தியாரு 
ைாரு எதுத்துக்கிட்டு இருக்குறானுங்களாம்… அ்த 
பத்தி வபசிவைாம். பிரின்சிபல்ைாரு எல்்ாம் 
வந்திருந்்தானுங்க மீட்டிங் முடிய ராவு ப்தகைான்ைமர 
ஆகிடிச்சி…” அவைது  வபச்சுக் வகற்ப சிகரட் புமக 
விட்டு விட்டு கவளிவயறுவம்த பார்த்்த படிவய 
ப்ைாக சிரித்்தான் குைாரவவல். 
“ைாத்்தமளயி் கபரிய கநாட்ைா கநாட்டுைாராம் 
இங்க என்ைா கநாட்டுறானு பார்ப்வபாம்” 
குைாரவவல் நிமைத்்தால் எ்தமையும் கசய்வான்.  
வ்தர்்தல் கா்ங்களில் வீட்டுக்குக் கூை வராைல் 
ஓட்டு வகட்டு வாைங்களில் திரிவான். சாராயக் குடி 
வபாட்டியில் அவமை கவன்ற சரித்திரவை இல்ம். 

புதிய பாடம்
சிே. இராவஜநதிரன்
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இவர்களின் முடிமவ ்தான் கல்வி அதிகாரிளும் 
கசயற்படுத்துவார்கள். இல்ம்கயன்றால் அவர்களின் 
கதியும் கல்வி அதிகாரி ரூபசிங்க அவர்களுக்கு நைந்்தது 
வபா்ாகி விடும். கல்வி நிருவாகத்தில் வநர்மையாக 
இருந்்த அவர் இவர்களின் ககடு பிடியால் வவம்மய 
விட்வை ஒதுங்கி விட்ைார். 
இைைாற்றக் கடி்தம் கிமைத்்ததும் சந்திரகுைாரும் 
அவைது ைமைவியும் குடும்பத்திைரும் அதிர்ந்து 
வபாைார்கள். இரணடு பஸகள் ஏறி பின்ைர் இரணடு 
கிவ்ா மீற்றர் தூரம் நைந்து கசல்் வவணடிய 
வைைம் ்தமிழ் பாைசாம்க்கு இைைாற்றம் 
கசய்யப்பட்டிருந்்தது. ைாத்்தமள பாைசாம்யின் 
அதிபவரா குைாமர அனுப்பி விடுவதில் கவைைாக 
இருந்்தான். ்தான் நக்கிப் பிமழக்கும் அரசியலுக்கு 
எதிராக அவன் இருந்்தவ்த இ்தற்காை கார்ணைாகும். 
கபற்வறாரும் ைா்ணவர்களும் பிரியாவிமை நிகழ்மவ 
மிகவும் சிறப்பாக நைத்திைர். அவைது வகுப்பு 
ைா்ணவர்கள் கணணீர் விட்டு அழு்தார்கள். அதிபர் 
க்ணகராஜ் சுகமில்ம் என்று கசால்லி நிகழ்வுக்கு 
வராது ‘ைவுனுக்குப்’ வபாய் விட்ைான். 
திருட்டுக் கூட்ைத்வ்தாடு வசர்ந்து நன்றாகக் குடித்து 
விட்டு “இன்வறாடு சனியன் ஒழிஞசிச்சி…பயலுக 
எல்்ாம் அழு்தானுங்களாம்… இருக்கட்டும் கசய்யிவறன் 
வவ்…” என்று உளறிய்தாக ்தகவல் கிமைத்்தது.
ைாம்யில் குைாமர அவன் உருவாக்கிய இமளஞர்கள் 
சந்தித்்தார்கள். அமைவரும் ைக்கள் வைம்பாட்டுக் கழக 
உறுப்பிைர்களாவர்.
“நீங்கள் கசான்ை எல்்ா விசயங்கமளயும்  
ைாத்்தமளயி் நிமறவவற்றிக் காட்டுவவாம்….
ைக்கள் விவராதிகளுக்கு நல்் பாைம் கசால்லிக் 
ககாடுப்வபாம்… ” என்றான் சீ்ன். ப்ரும் 
ஆவைாதித்்ததுப் வபசிைார்கள். இருபத்து நான்கு 
ஆணகளும் பதிைாறு கபணகளும் அதில் க்ந்துக் 
ககாணைைர். ரத்க்தாட்ை, ரத்வத்்த, ப்ாபத்கவ், 
நாவு், உக்குகவ் பகுதிகளிலிருந்து இவர்கள் 
வந்திருந்்தமை குைாருக்கு ைகிழ்ச்சிமயத் ்தந்்தது.
வை ைம் பாைசாம்க்குத் ்தான் கட்ைாயைாக 
கசல்் வவணடும் எை வ்யக் கல்விப் பணிப்பாளர் 
அழுத்திக் கூறியமைக்காை கார்ணத்ம்த அவன் நன்கு 
அறிந்துக் ககாணைான். ைறு நாவள பாைசாம்க்குச் 
கசன்றான். அறுபத்ம்தந்து ைா்ணவர்கமளக் ககாணை 
அப்பாைசாம்யில் மூன்று கபண ஆசிரியர்கள் 
கா்ணப்பட்ைைர். அதிபர் கசல்்சாமி. சக்திவவல் 
சரியாக பத்து ைணிக்குத் ்தான் வந்து வசர்ந்்தான். அவன் 
வந்்தவுைவை அதிபர் காரியா்யத்துக்குச் கசன்றான் 
குைார்.
“குட் வைார்னிங் வசர்”  இவ்சாை புன்ைமகயுைன் 
இைைாற்றக் கடி்தத்ம்தக் ககாடுத்்தான்.
பதிலுக்கு வ்ணக்கம் கூை கசால்்வில்ம். முகத்தில் 
வகாபம் ்தான் கவளிப்பட்ைது. ஆசிரியர்கள் ைக்கள் 
விவரா்த அரசியல்வாதிகளின் அடிவருடிகளாக இருக்க 
வவணடும் என்பதில் அதிபர்கள் எவவளவு கவைைாக 
இருக்கிறார்கள். ஜால்ரா வபாடும் ஒருவன் இைைாற்றம் 
கபற்று வந்திருந்்தால் சாராயம் பார்ட்டி வரவவற்பு 
எல்்ாம் ்தைபுை்ாக இருந்திருக்கும்.
“என்ைா அவசரம் ஒைக்கு…. ைாத்்தமளயி் நீ… 

கசஞச கூத்து எல்்ாம் எங்களுக்குத் க்தரியும்.. 
எல்்ா விசயங்களும் ரிப்வபார்ட்ைா வந்திருக்கு… 
அது ைாத்்தளயி்… ஏங்கிட்ை ஒம்புட்டு பருப்பு 
எல்்ாம் வவகாது ..சரியா… கவளிய வபாய் 
நிக்கட்டும்… கூப்பிடுவறன்..” என்றான். அவைது 
சத்்தம் முன் பக்கைாகவிருந்்த  சக் வகுப்புகளுக்கும் 
வகட்ைது என்பம்த ைா்ணவர்களின் திடீர் அமைதி 
காட்டியது. குைாருக்கு வகாபம் வரவில்ம். அவன் 
ப் வருைங்களாக பட்மைத் தீட்ைப்பட்ை வாள். 
சிறந்்த குங்பு கம்ஞன். எதிரிமய எப்படி எப்வபாது 
்தாக்க வவணடும்? என்பம்த நன்கு அறிவான். 
உளவியல், சமூகவியல், ைைவநாய்கள் உள்ளிட்ை சக் 
விையங்கமளயும் பிரவயாக ரீதியாகக் கற்றவன்.
பிரின்சிபல் வரவுப் புத்்தகத்ம்த ்தைது வைமச 
அலுைாரிக்குள் மவத்துப் பூட்டி மவத்து விட்டு 
வவகைாக கவளிவயறிைான். குைாமர முமறத்துப் 
பார்த்்தவாவற கசன்றான். கசங்கிய வசர்ட், பமழய 
கசருப்பு, கவத்திம் வாய்… குளித்து ப் ைா்தங்கள் 
இருக்கும். இமை வவமளயின் வபாது ஆசிரிமயகள் 
குைாமர ஒரு ைாதிரியாகப் பார்த்்தைர் ஒருவரும் 
வபசவில்ம். ஏ்தாவது குடிக்க வவணடும் என்ப்தற்காக 
பாைசாம்க்கு முன் பக்கமிருந்்த கபட்டிக்கமைக்குப் 
வபாைான்.
“வசர் புதுசா வந்திருக்கிறீங்கவளா... கா்யி் 
கணவைன்” எைத் க்தாைங்கி பாைசாம்யின் சக் 
விபரங்கமளயும் முன் மவத்்தார் ராைசாமி. சக்திவவல் 
கைந்்த பதிமைந்து வருைங்களாக பாைசாம்மய 
சீரழிக்கும் வி்தம் ரதி என்னும் ‘கவா்ன்டியர் 
டீச்சவராடு’ உள்ள கள்ளத் க்தாைர்பு. விமளயாட்டுப் 
வபாட்டி, ்தமிழ் திை நிகழ்வு முமறயாக 
நமைகபறாமை, வசதிகள் வசமவக் கட்ை்ண கச்வு 
விபரங்கள் காட்ைப்பைாமை, ஆண ஆசிரியர்கள் 
வந்்தால் ஒரு ைா்தத்தில் இைைாற்றம் ககாடுத்்தல். 
வகடு ககட்ை அரசியல்வாதிகளின் க்தாைர்பு... வபான்ற 
விையங்கமள ஒவகவான்றாக முன் மவத்்தார். கமைக்கு 
வந்்த ப்ருக்கு குைாமர அறிமுகப்படுத்திைார்.
“எல்்ாம்… ஒரு ைாசத்்தக்குத் ்தாவை அதுவும்…
இவரு ைாத்்தள காரரு… கைலிவாகவும் இருக்குறாரு..
எங்க நிணடு புடிக்கப் வபாறாரு…” கவவாத்்தக் 
காைடில் இருந்து வந்்தவர்கள் சிரித்்தவாவற கருத்ம்தச் 
கசான்ைார்கள்.
“பரவா இல்் அணவ்ண ஒரு ைாசம் வபாதும்… நீங்க 
எல்்ாம் இருக்கிறீங்க ்தாவை… நானும் வ்தாட்ைத்து் 
கபாறந்்தவன் ்தான்” என்று க்தாைங்கி ்தைது வர்ாமற 
குைார் சுமவபைக் கூறிைான்.
“இந்்தாங்க அணவ்ண… ஒவரஞ பார்ளி குடிங்க…”
“நீங்க இன்னும் ஸகூலி் கூை மசன் பண்ண்…சும்ைா 
ஏன் வீண கச்வுங்க வசர்”
“என்ைா ஆயிரம் ரூவாயா.. குடிங்க.. நாமளக்கு 
நீங்க வாங்கி குடுப்பீங்க… நான் குடிக்காை்ா 
வபாயிருவவன்?”
“வைய் கமையில் வபாய் என்ைாைா பணணுறீங்க…ஒங்க 
அப்பைா கவவாத்து கவட்டுவான்... சுறுக்கா வாங்க...” 
என்று கங்காணி சத்்தமிடும் வமர கம்த க்தாைர்ந்்தது.
“கங்காணி சத்்தம்... வபாடுறாரு நாமளக்கு 
கம்தப்வபாங்க வசர்… இருங்க… கரணடு் ஒன்ை 
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பார்ப்வபாம்…” வவகைாக வபாைார்கள். மககளில் 
கத்திகள் மின்னிை. குைாருக்கு ப் கற்பமைகள். 
சரியாக இரணடு ைணிக்கு சக்திவவல் வந்்தான். 
ஆசிரிமயகள் எல்வ்ாரும் ஒப்பமிட்டுச் கசன்றைர். 
“ைாத்்தள வபாராளி வரட்டும்…” சத்்தமிட்ைான். 
கரஜிஸைர் புத்்தகத்ம்த மவக்க வந்்த ைா்ணவர்கள் 
குைாமர ஏளைச்சிரிப்வபாடு  பார்த்்தார்கள். 
“புது வசருைா… ஒங்களுக்கு ைட்டுமில்்… 
ஊருக்ககல்்ாம் படிச்சி குடுப்பாரு…” ப்ைாக 
சிரித்்தான். ைா்ணவர்களும் விையம் விளங்காது 
சிரித்்தார்கள். 
“ஏவ்தா பாவத்துக்கு மசன் பன்ை விடுவறன்…. 
மசன் பணணிட்டு வபாகட்டும்” புத்்தகத்ம்த வைமச 
மீது  வபாட்ைான். மு்தல் நாவள இப்படியா? 
அதிபமரப் பார்த்து ஏ்தாவது கசால்் வவணடும் எை 
நிமைத்்தவன். வபாசாைவ்வய ஒப்பமிட்ைான்.
“இன்ைக்கி ஆப் வை ்தான் வபாடுவவன் சரியா…
என்ைா வகாவம் வருவ்தா… அப்புடிைா ட்ரான்சர் 
எடுத்து வபாக வவணடியது ்தான்…”
குைார் ஒன்றும் வபசாது கவளிவயறிைான். ைவுனுக்குப் 
வபாக வந்்தவர்கவளாடு நைக்கத் க்தாைங்கிைான். 
சுவாரஸயைாை உமரயாைல் நைந்்த கமளப்பு 
ககாஞசம் கூை க்தரியவில்ம். பத்துப் வபமர 
கவன்கறடுத்து விட்ைான். இன்மறய நாளும் 
கவற்றியாக அமைந்்தது. அவன் சராசரி ஆசிரியன் 
அல்்.
ைறு நாளும் இவ்த நிம் ்தான் அன்று பத்து 
ைணிக்கு வந்்த சக்திவவல் 6.40 எை வநரத்ம்தயிட்டு 
ஒப்பமிட்ைான். 
“வசர்… இன்மறக்கு  மைம் வைபில் ்தருவீங்களா… 
பிளீஸ..?”
“நீங்க ஒன்னும் கிழிக்க வவணைாம்… சும்ைா இரு… 
வவணுமிைா ட்ரான்ஸபர் வகளு.. ்தாவரன்… மைம் 
வைபிள் ்தர ைாட்வைங்கிறாருன்னு… வபாராட்ைம் 
பணணு… கபட்டிசன் அடி…டிரக்ைர் கிட்ை கசால்லு… 
பார்ப்வபாம்…” நக்க்ாக சிரித்்தான் சக்தி. குைார் 
ஒன்றுவை வபசவில்ம். 
இமைவவமளயின் வபாது குைாரி டீச்சர் சுற்றும் 
முற்றும் பார்த்து விட்டு கைதுவாக ஒரு விையத்ம்தச் 
கசான்ைார்.
“்தம்பி.. ஏன் ைகன் ைாதிரி இருக்கிறீங்க… காம்யி் 
ஒங்கள ஏசுைக்தல்்ாம் வகட்டுக்கிட்டு ்தான் 
இருந்வ்தன்… இவனுங்க எல்்ாம் ஒரு கூட்ைம்…
ஒன்னும் கசய்ய முடியாது…. இங்க பள்ளிக் 
கூைம் நாசைா வபாகுது… இவனுட்டு நைத்்த பத்தி 
க்தரிஞசவுங்க கூை சும்ைா ்தான் இருக்குறாங்க…நான் 
ஒரு நாள்.. சாை ைாையா கசால்் வபாய் வபச்சு ்தான் 
வாங்கிவைன். ககட்ை வார்த்்த எல்்ாம் வபசிைான். 
ஓங்கள பார்த்்தா நல்் புள்ள ைாதிரி க்தரியிது வபசாை 
ைரான்ஸபர் எடுத்துக்கிட்டு வபாயிருங்க…” கணணீர் 
்ததும்பி இருந்்தது.
பு்தன் கிழமை ஒப்புக்கு ஆசிரியர் கூட்ைம் ஒன்மற 
கூட்டிைான். சக்தி. 
“நம்ை ஸகூ் பத்தி டிப்பாட்ைணடு் நல்் 
அபிப்பிராயம் இருக்கு. முமறப்பாடு, கபட்டிசன் 
இல்்ா்த பாைசாம்யினு புகழ்ந்்தாங்க… இந்்த வருசம் 

முடிஞசா கவளயாட்டுப் வபாட்டி நைத்துவவாம்… அ்த 
பத்தி அ்ட்டிக்க வவணடியதில்்.  சத்திரகுைாருன்னு 
ஒருத்்தர் இங்க ைராஸவராகி வந்திருக்கிறாப்பு்… 
இந்்தா ஒக்காந்து இருக்கிறாக… அங்க ஒவர 
ககாழப்பைாம்…ைாத்்தளயி்யும் நம்ை பிரணட்ஸ ்தான் 
இருக்குறாங்க …நம்ை் பத்தி கசால்லி மவங்க.. 
அப்பறம் க்தரியுந்்தாவை…” ஆசிரிமயகள் குைாமர 
பாவைாக பார்த்்தைர்.
“வசர் ்தமிழ் திை வபாட்டி…?” இளம் ஆசிரிமய 
ஒருவர் வகட்ைாள்.
“அக்தல்்ாம் வ்தவ இல்்… வ்தாட்ைப்புள்ளக 
என்ைா வபச வபாவுது.. அங்க வபாயிட்டு என்ைா 
கிழிக்கப் வபாவுது… இதுகளுக்கத் ்தான் ஒழுங்கா 
வாசிக்கவவ க்தரிய்… சும்ைா என்ைாத்துக்கு… நீங்க 
வபாய் வபாட்டியில் வபசுறீங்களா…” அவைது நக்கல் 
சிரிப்வபாடு  கூட்ைம் முடிவமைந்்தது.
வநர சூசி இல்ம். கணை இைங்களிக்ல்்ாம் 
ஏச்சு வபச்சு… ைா்ணவர்களுக்கு முன்பாக 
அவைாைப்படுத்்தல் எை ைா்தங்கள் ஓடிை.
‘டீம்’ சுப்பர்விசன் வந்்தார்கள். நல்் 
பார்ட்டி. சக்திவவல் கபரிய வகாழிப்பணம்ண  
மவத்திருக்கின்றமை குைாருக்கு அன்று ்தான் க்தரிய 
வந்்தது. 
“புள்ளக ககாரவு ்தாவை… ககாஞச நாமளக்கு… 
சுற்றாைல் சுத்்தம்… ைர நடுமக… இதுகள கசய்யுங்க..
மைம் வைபிள் அவளவு முக்கியமில்்… நாங்க 
்தாவை… பார்த்துக்கிவறாம்… அவளவு தூரத்து் 
இருந்து வந்து… ககாஞசம் கரஸைா இருங்க..” கல்வி 
அதிகாரியின் ஆவ்ாசமை.
“சும்ைா இந்்த பிரின்ஸபல்வ்ாை பமகச்சுக்காதீங்க…
பயங்கரைாை ஆளு நாங்கவள கவைைா ்தான் 
நைந்துக்குவவாம்”  புதி்தாக எஸ.எல்.ஈ. ஏ. எஸ பாஸ 
பணணிய  அதிகாரியின் கரிசமை.
நாளுக்கு நாள் குைார் மீ்தாை அைாவடி கூடிச் 
கசன்றது. அவமை அனுப்பி விை வவணடும் 
என்பதில் அதிபர் குறியாக இருந்்தான். குைார் 
வ்தாட்ை இமளஞர்கவளாடும் க்தாழி்ாளர்கவளாடும் 
கம்தப்பது ஞாயிறு ைற்றும் சனிக் கிழமைகளில் 
கூட்ைம் மவப்பது க்ந்துமரயாடுவது, வ்தாட்ைப் 
கபாடியன்கவளாடு கவாலி வபால் விமளயாடுவது 
வாசகர் வட்ைம் உருவாக்கியது வபான்ற விையங்கள் 
எல்்ாம் ககாஞசம் ககாஞசைாக க்தரிய வந்்தது. 
சக்தி குைாருமைய  ைமைவியின் க்தாம் வபசி 
இ்க்கத்ம்தத் க்தரிந்துக் ககாணடு எச்சரிக்மக விைத் 
க்தாைங்கி இருந்்தான். கைந்்த வியாழன் இரவு நல்் 
குடி கவறியில் ‘ஊத்ம்தப் வபச்சில்’ வபசியதும் 
அவள் கணணீர் விட்டு அழுது பு்ம்பியுள்ளார். 
நீணை கா்த்துக்குப் பின்ைர் குழந்ம்த உருவாகி 
இருப்ப்தால் இப்படி கவம்ப்பட்டு அழுவது 
சரியல்் என்று ைாமியும் ககஞசிக் வகட்டுள்ளார். 
குைாருக்கு என்ை கசய்வக்தன்வற க்தரியவில்ம். 
இரவு ஒரு ைணியளவில் நணபர்களுக்கு விையத்ம்த 
கசால்லி விட்டு அப்படிவய கதிமரயில் சாய்ந்து 
விட்ைான். ைாத்்தமளயில் எவவளவவா பிரச்சிமை 
வந்துள்ளது ஆைால் இந்்த அளவுக்கு க்ங்கவில்ம். 
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ைமைவியின் கணணீரும் அவள் ககஞசிய வி்தமும் 
அவைது உறுதிமய நிம்கும்யச் கசய்்தது.
நணபர்கள் ஒன்று கூடிைர். வைவிட் சிறந்்த விவசாயி 
பசமறயில்  சிறு கமை மவத்துள்ளான். சுவரன் 
சலூன் மவத்திருக்கின்றான். சிறந்்த ஓட்ை வீரன், 
சந்திரன் ஒரு ஆசிரியன் எ்தற்கும் அஞசா்தவன் 
அவமை வ்தமவயில்்ாைல் எதிர்த்்தால் நிச்சயைாக 
மக கால் முறியும். குைாரின் சக் பிரச்சிமைகமளயும் 
அறிந்்தவர்கள். வை ைம் வ்தாட்ை ைக்களின் அன்மப 
கவன்றவர்கள்.
காம்யில் ஆரம்பித்்த உமரயாைல் ைாம் 
நான்கு ைணிக்கு முடிவமைந்்தது. ஒவகவாருவரும் 
கபாறுப்புகமள ஏற்றைர். வரும் விமளமவ சக்ரும் 
ஏற்பக்தன்ற முடிவு உறுதியாைது. சரியாக இரணடு 
கிழமைகளின் பின்ைர் ஒரு ஞாயிற்றுக் கிழமை. 
சக்தியின் அமழப்பின் படி சரியாக முற்பகல்  பத்து 
ைணிக்கு ரதி அதிபரின் அலுவ்கத்துக்கச் கசன்றாள். 
தூரத்தில் இருந்்த படிவய சக் நிகழ்வுகளும் 
அவ்தானிக்கப்பட்ைை. இரணடு ைணிக்கு 
கவளிவயறிைாள். அவள் கசன்ற பின்ைர் ஒரு ைணி 
வநரத்துக்குப் பின்ைர் குைார் அலுவ்கத்துக்குள் 
கசன்றான். 
“ என்ைா வசர் இன்மறக்காவது மைம் வைபிள் 
்தருவீங்களா?”
“ஞாயித்துக் ககழை ஒைக்கு என்ைைா வவ்… என்ைா 
கபாம்பள புடிக்க வந்தீங்கவளா?”
“………… ….” வகாபத்திலும் நி்தாைைாக இருந்்தான்.
“என்ைா வாய மூடிக்கிட்டு இருக்கிற… ஒன் 
சம்சாரத்துக்கு நல்்ா குடுத்வ்தன்… வாய மூடிக்கிட்டு 
இருந்்தாள்…”
“வாய அளந்து வபசு…. அவுங்க பாவம்… என்வைாை 
முடிந்்தா வபசு..”
“ யாருக்கிட்ைைா வாய் காட்டுற…” ஓங்கி கன்ைத்தில்  
அமறய முற்பட்ைான் சக்தி. குைாருக்கு சா்தார்ண 
வகாபம் ்தான் வந்்தது. பின்ைால் ஒரு எட்டு மவத்து 
ஒவர உம்த சுருணடு வபாயி விழுந்்தான் சக்தி. கநஞசில் 
பட்ை உம்த ைணமை அடிபை கீவழ விழுந்்தான். 
வசர்ட்மைப்பிடித்து அப்படிவய வைவ்  தூக்கிைான். 
வைமசயிலிருந்்த வாமழப்பழத்ம்த வாயில் மவத்து 
அமுக்கிைான். அடி ையக்கத்தில் பழத்ம்த விழுங்கிைான் 
சக்தி. 
“நான் அடிக்க். வாழப்பழ வ்தாலி் வழுக்கி ்தான் 
நீ கிழ விழுந்்த சரியா…ககாம் பணணிப்புட்டு 
கஜயிலுக்கு வபாயிருவவன்… கவைம்… 
வாழப்பழத்வ்தாலு் கா் மவைா…மவயிைா” நடுங்கிய 
வண்ணம் காம் மவத்து மீணடும் கீவழ விழுந்்தான் 
அவன். ்தம்ச்சுற்று உயிவர வபாவது வபால் இருந்்தது. 
அப்படிவய அ்ாக்காகத் தூக்கி அதிபரின் கதிமரயில் 
இருத்தி விட்டு கவளிவய வந்்தான் குைார். அலுவ்க 
வாசலுக்கு கவளிவய பிர்தாை வகட்டுக்கு அருகில் 
நின்றபடிவய
“சரிங்க வசர்… திங்க கிழமை மைம் வைபிள் 
எடுக்கிவறன் வசர்… வாழப்பழ வ்தால் கீழ ககைக்குது 
வசர் கவைம்..” சத்்தைாக கசால்லி விட்டு திரும்பி 
நைக்க அபிவிருத்தி சங்க கசய்ாளர் ைற்றும் பமழய 
ைா்ணவர்கள் இரணடு வபரும் சந்திரனுைன் வந்து 
ககாணடு இருந்்தைர். எல்்ாவை முன் ஏற்பாடு ்தான்.
“என்ைா வசர்… பிரின்ஸபல்லுைன் ராசியா வபயிட்டிங்க 
வபா்… அ்த பத்தி வபச ்தான் வாவராம் நீங்க 

ஒத்துமையா வபாயிட்டீங்க.. நல்்்தா வபாச்சி…
எங்க வபாறீங்க… வாங்க ஒப்பீசுக்குப் வபாவவாம்” 
கசய்ாளர் ைரு்தவிரன் குைாரின் மகமயப் பிடித்்தார். 
“அதிபவராை வபசிக்கிட்டு இருந்து ்தான் வந்வ்தன்… 
நல்் மூடு் இருக்கிறாரு” 
“அது ்தான் சந்வ்தாசைா வபசுனீங்கவள.. வகட்டுக்கிட்டு 
்தாவை வந்வ்தாம்..”
“இன்ைக்கி அவுங்க வந்திருப்பாங்கவள… அந்்த மூடு் 
இருந்திருப்பாரு வபா்…” யாவரா ஒரு பமழய 
ைா்ணவன் சத்்தைாக கசான்ைான்.
எல்வ்ாரும் அலுவ்கத்்தக்குள் கசன்றைர். ்தம்யில் 
காயம் வியர்மவ ககாட்டுகிறது கதிமரயில் 
இருந்து எழும்ப முடியவில்ம். கீவழ வழுக்கிய 
வாமழப்பழத் வ்தால்.
“என்ைா வசர் குைாரு வசர் ்தான் சத்்தைா கசான்ைாவர 
கவைமுனு… நீங்க என்ைா வசர்… கவைமில்்ாை”
ஆட்வைா  வந்்தது குைார் அதிபர் சக்தி கசய்ாளர் 
ஏறிக் ககாணைைர். அதிபர் வாமழப்பழத்வ்தாலில் 
வழுக்கி விழுந்்த கசய்தி பல்வவறு வி்தைாகப் 
பரவியது. 
“ரதி குடுத்்த வாழப்பழம் ்தாவை… அப்புடி ்தான் 
வழுக்கும்”  கவலிவபால் கபாடியன்கள்
“இவ்தாை கசத்து க்தாம்ஞசாைா… ஸகூல் 
உருப்படும்” கபணகள்.
“பிரின்சிபல்லு விழுந்துட்ைாரா… அப்ப நாமளக்கு 
ஸகூல் இருக்காது” ைா்ணவர்கள். 
“ைாரி ஆத்்தா… நல்் பாைம் படிச்சி குடுத்திட்ைா” 
பூசாரி கரங்கன்.
வழுக்கி விழுந்்த்தாகவவ சக் பதிவுகளும் 
அமைந்்தை. கபாலிசிலிருந்து இரணடு வபர் 
வந்்தார்கள் வழுக்கிய இைம், கால் அச்சு எல்்ாம் 
எடுத்்தாகி விட்ைது. 
“அர பிரின்சிபல் ககாந்்தட்ைை பீ்ா… கவட்டி்ா 
தீவை….்தவைத் கந்்த காைவா…” அந்்த கசய்தியும் 
வ்தாட்ைம் முழுவதும் பரவியது.
“குடிகார நாயி கசத்து க்தாம்யட்டும்” 
வய்தாைவர்களின் சாபம்.
சக்தி ்தனியாக இருக்கும் வபாது குைார் அருகில் 
கசன்றான்.
“வாய க்தாறந்்த… சங்கு ்தான்…” அவன் வாமயத் 
திறக்கவவ இல்ம். உ்தடும் கிழிந்திருந்்தது. ்தம்யில் 
அடிபட்டு இருப்ப்தால் இனி வபசுவதும் கஸைைாகத் 
்தான் இருக்கும்.
நணபர்கள் திட்ைமிட்ைபடி அதிபருக்கு எதிராை 
கபற்வறாரின் ஆர்ப்பாட்ைம் உக்கிரைாக 
நமைகபற்றது. ைம்யக வர்ாற்றில் இப்படி 
ஒரு எதிர்ப்மப யாரும் கா்ணவில்ம். பசமற 
நகர் வமர ஊர்வ்ம் கசன்றது. நகர ைக்களும் 
ஆ்தரவு ககாடுத்்தைர். எல்வைாப் வ்தாட்ைம் 
ைற்றும் கைவைறியா வ்தாட்ை கவவாத்துகாரர்கள் 
வவம்க்காட்டில் இருந்து மின்னும் கத்திகவளாடு 
வந்திருந்்தைர். வபாலிசார் அவற்மற உைைடியாக  
எடுத்துச் கசல்லுைாறு வகட்டுக் ககாணைைர்.
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என்ைா நைக்குதுன்னு வ்தடி பார்க்கனும். அபிவிருத்தி 
சங்க கூட்ைத்துக்கு வந்்தால் வசர்ைார்கள் டீச்சர் 
ைார்கவளாை வபசனும். சும்ைா ஒக்காந்துக் கிட்டு 
இருந்து வபாகக்கூைாது. அதிபர் யாரு? அவரு எங்க 
இருந்து வந்திருக்காரு கல்வி ்தமகமை என்ைா? 
இந்்த ைாதிரி விசயங்கள வ்தடிப்பார்க்கனும். நைக்குத் 
க்தரியாைவ் இந்தியாவி் இருந்து ஆளுகள 
ககாணடு வந்து அதிபராக்கிருவானுங்க கவைைா 
இருக்கனும். இது நல்் பாைம். இனி வை்ாவது 
கண்ண முழிச்சி பார்க்கனும். இல்்ாட்டி ஆயிரம் 
ரூவா சம்பளம் ைாதிரி ்தான் எல்்ாவை நைக்கும்” 
கபற்வறார் சார்பாக கசய்ாளர் வபசிய வபாது 
ப்த்்த மக ்தட்ைல் வகட்ைது.
பமழய ைா்ணவர்கள் சார்பாக சுகுைார் வபசிைான்.
“ஒன்று கூைல் மவக்குறது. நிகழ்ச்சி நைத்துறது, 
ஆடுறது பாடுறது,  ‘டீ வசட்’ அடிக்கிறது, ஊர்வ்ம் 
வபாறது, கிறிக்கட் கைட்ச் மவக்கிறது ைட்டும் 
நம்ைவுட்டு வவ் இல்் நணபர்கவள. இது 
நைது பாைசாம் எங்களது உயிர் ைாதிரி பார்க்க 
வவணடும். இங்வக வசமவயாற்றும் அதிபர்கள் 
ைற்றும்  ஆசிரியர்கள் பற்றியும் வ்தடிப்பார்க்க 
வவணடும். பள்ளிக்கூைத்து் பிமழகள் நைந்்தால் 
பமழய ைா்ணவர்கள் எைக்ககன்ைா வபாச்சினு 
சும்ைா இருக்க கூைாது. ்தட்டி வகட்க வவணடும். சரி 
வர்ன்ைா ்தட்டி ்தான் வகட்கனும்” எை வபச்மச 
முடித்்த வபாது  மக ்தட்ைல் சி் நிமிைங்கள் வமர 
நீணைது. 
கவிம்தகள், நைைம் எை நிகழ்ச்சிகள் நைந்்தை. 
நிகழ்வுக்கு வந்்த கல்வி அதிகாரிகமள கபற்வறார்கள் 
வகள்விகள் வகட்டு குமைந்்தைர். 
“படிச்சவுங்க வநர்மையா இருக்கனும் வசர். 
திருைன்கள் பக்கம் வசர கூைாது. ஓங்கள பார்த்து 
்தான் அடுத்்த ்தம்முமற நைக்கும். உயர்ந்்த ்தகுதி, 
அனுபவம் வவணும் என்கிற நி்மை வ்தான்றனும். 
அப்ப்தான் ப்ரும் படிப்பாங்க குறுக்கு வழி சரி 
வாராது வசர்” வய்தாை ஒருவர் புத்தி கசால்லிக் 
ககாணடு இருந்்தார்.
குைார் வைமைக்கு வந்்த வபாது மக்தட்ைல் வாமைப் 
பிளந்்தது. பதிமைந்து நிமிைங்கள் ைட்டும் வபசிய 
குைார் ைம்யகத்தில் கல்வி பணபாட்மை வளர்க்க 
வவணடிய்தன் அவசியத்ம்த வலியுறுத்திைார். 
அதிபராக கசயற்பை விருப்பமில்ம் என்றாலும் 
ைக்களது ஆம்ணமய ஏற்ப்தாக கூறிைார்.  ைாம் 
வமர ைக்கள் கூடி நின்றைர். ப் விையங்கமள 
வபசிக் ககாணைைர். இமளயர்கள் அவசரப்பட்டு 
விடுவார்கவளா என்ற பயமும் இருந்்தது. 
சக் விையங்கமளயும் வபான் மூ்ம் அறிந்துக் 
ககாணை ைக்கள் விவரா்த திருட்டுக் கூட்ைவைா 
ஆடிப்வபாய் இருந்்தது. ைை வவ்தமைமய 
சாராயத்தில் நீக்கிக் ககாள்ள முயற்சி கசய்து 
ககாணடிருந்்தது. இனி எதிலும் கவைம் வ்தமவ 
என்பது ப்ராலும் வபசப்பட்ைது. எல்்ா 
கா்ங்களிலும் வ்தாட்ை ைக்களின் ்தம்யில் 
ககாச்சிக்காய் அமரக்க முடியாது என்பம்த ஓரளவு 
விளங்கி இருந்்தமை க்தரிந்்தது. ஏறத்்தாழ ஐம்பது 
வருைங்களாக க்தாைர்ந்து வரும் வநாமய ஒரு 
வபாராட்ைம் நீக்கி விடுைா?
வை ைம் வபா் சக் வ்தாட்ைங்களும் விழிக்குைா?

“ஒங்க அரசியல்  கவளயாட்டுகள எல்்ாம் 
க்தாழிற்சங்க காரியா்யத்வ்தாை வச்சிக்கங்க.... 
பள்ளிக் கூை விசயங்களு் காட்ைாதீங்க” 
“நம்ை வசருைாறுகளும் பிரின்சிபல்லுகளும் 
இவனுங்க பின்னுக்குத் திரிஞசி… நாயா அம்யிறது 
்தான் இவனுங்க ஆடுறதுக்கு கார்ணம் அணவ்ண..
கைா்தல்் அவுங்க திருந்்தனும்” கவத்்தம் கமை 
கவங்கைாச்ம் சத்்தைாக கசான்ைம்த ப்ரும் 
்தம்கமள ஆட்டி ஏற்றைர்.
அதிகாரிகள் வந்்தைர் ஆர்ப்பாட்ை வகாசங்கள் 
நா்ாம் கட்மை வமர வகட்ைது. 
“பு்தன் கிழமை ஒப்பீசுக்கு வாங்க வபசுவவாம்”
“ வவ் நாளு் அங்க எல்்ாம் வர முடியாது… எ்த 
வபசுைாலும் இங்வகவய வபசுவவாம்” ைாம் வமர 
விசயங்கள் வபசப்பட்ைை. நல்் முடிவு ்தருவவாம் 
என்ற உறுதிப்பாட்டின் அடிப்பமையில் வபாராட்ைம் 
முடிவுக்கு வந்்தது. 
ஒரு வாரத்தின் பின்ைர் சக்திவவலுக்கு ப்தவி 
உயர்வுைன் இைைாற்றம்.  
“அவரு எந்்த அதிகாரியா இருந்்தாலும்.. எங்க  
வபாைாலும்  எங்களுக்குப் பிரச்சிை  இல்ம்ங்க… 
எங்க  ஸகூல் பக்கம் வந்்தா… நைக்குறது வவற… 
க்தாங்க வ்தாட்ை ஆளுக ைாதிரி நாங்க இருக்க 
ைாட்வைாம்…” பதுமள, ைடுல்சீமை, லுனுகம் 
நமுனுகு், பணைாரவமள பகுதிகமளச் வசர்ந்்த 
வ்தாட்ை ைக்களின் முடிவு. இமளஞர்கவளா வவறு 
முடிவில் இருந்்தைர்.
வை ைம் ்தமிழ் வித்தியா்யத்்தக்கு கபற்வறார்கள், 
பமழய ைா்ணவர்களின் விருப்பப்படி ்தற்காலிக 
அதிபராக குைார் நியமிக்கப்பட்ைார். ப்தவி 
ஏற்ற திைத்்தன்று வை ைம் வ்தாட்ை ைக்கள் 
ைட்டுைல்் ைாத்்தமள, நுவகரலியா, இரத்திைபுரி 
பகுதியிலுமிருந்து ப்ர் வந்திருந்்தைர். ைக்கள் 
கூட்ைம் அம் வைாதியது. வை ைம்த் வ்தாட்ை 
ைக்கள் எல்வ்ாருக்கும் வ்தனீர் ககாடுத்து 
வரவவற்றார்கள். கபாதுக் கூட்ைத்ம்தயும் ஏற்பாடு 
கசய்்தார்கள்.
“ஸகூலு் புள்மளகள வசர்த்்தவ்தாை கபற்வறார்களின் 
வவ் முடிஞசிச்சினு கநமைக்கக் கூைாது. அங்க 

தோய்கம் நூ்றோவது இதழ்தோய்கம் நூ்றோவது இதழ்

லதசிய ்கல� இ�ககியப லபரலவயின் 
தவளியீடோ்க தவளிவரும் தோய்கம் இதழின் 
நூ்றோவது இதழ் தவளிவந்துள்ளது. 170 

பக்கங்களுடன் 
தவளிவந்துள்ள இதழ் 
புக�ோப, தவண்போ, 
எங்கட புத்த்கம் 
மற்றும் மல�ய்கம், 
த்கோழும்பு, 
வவுனியோவில் தோய்கம் 
இதழின் விநிலயோ்கத் 
தர்்களிடமிருந்து 
தப்றமுடியும். 
வில�ரூபோ 300/=
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மடார்க்சிய பபைடா்டான் எஙசகல்ஸ 
பிைந்து 200 ஆண்டுகள 
நிறைவற்ந்து விட்ன. 
மடார்க்ஸ - எஙசகல்ஸ 
இருவருக்கும் முந்ற்தய 
்தத்துவஞடானிகள 

இந்்த உலறகப் 
பற்றி விவரித்துக் 
சகடாண்டிருந்்த 
்தருணத்தில், இவர்கள 
இந்்த உலறக 
மடாற்றுவ்தற்கடான 
்தத்துவத்ற்தப் 
பற்த்்தனர்.

மடார்க்சின் சபயறைத் ்தடாஙகியிருந்்தடாலும் மடார்க்சியம் என்பது 
மடார்க்ஸ, எஙசகல்ஸ என்ை இைண்டு ஆளுறமகளின் பிரிக்க 
முடியடா்த பணியடாகும். மடார்க்சியம் எனும் ்மூக ஆயவுமுறைறய 
உருவடாக்குவதிலும், அ்தறன ்மகடாலத்திய மு்தலடாளித்துவ ்மூகத்தின் 
மீது பிைபயடாகித்து படாட்டாளி வர்க்கத்துக்கடான சித்்தடாந்்தத்ற்த 
பற்ப்பதிலும் இருவரின் பஙகளிப்புகளும் ஒன்றுக்சகடான்று  
பிரிக்கசவடான்னடா்தறவ !
மடார்க்சின் பமற்தறம, வி்யஙகற்ள ஆைமடாகவும் இலக்கியச் 
ச்றிவு்னும் ஆயந்்தறியும் திைன் ஆகியவற்பைடாடு, எஙசகல்சின் 
கூருணர்வும், அறிவியலின் அறனத்துத் துறைகளிலும் 
அகழ்ந்து ஆயந்்தறியும் அவைது அறிவுத்திைனும் இறணந்்த்தன் 

விற்ளசபடாருள்தடான் மடார்க்சியத் ்தத்துவம். இதில் எந்்த  ஒரு 
அம்்ம் குறைந்திருந்்தடாலும், மடார்க்சியம் ஆைமடான்தடாகவும் 
ச்றிவுமிக்க்தடாகவும் இருந்திருக்கடாது என்பற்த உறுதிப்க் 
கூைமுடியும்.
“மனி்தர்கள ்தஙகள வைலடாற்றை உருவடாக்குகிைடார்கள. ஆனடால், 
்தடாஙகள விரும்பும்படிசயல்லடாம் அற்த உருவடாக்குவதில்றல. 
அவர்க்ளடால் ப்தர்ந்ச்தடுத்துக் சகடாள்ளப்பட் ‘சூழ்நிறலறம 
களில் அற்த உருவடாக்குவதில்றல. மடாைடாக, அவர்கள பநைடியடாக 
எதிர்சகடாளளும், க்ந்்த கடாலத்திலிருந்து றகமடாற்றித் ்தைப்பட், 
குறிப்பிட் ‘சூழ்நிறலறம‘களில்்தடான் அற்த உருவடாக்குகிைடார்கள” 
என்ைடார் மடார்க்ஸ.
இது மடார்க்ஸ எஙசகல்ஸ இருவருக்குபம சபடாருந்தும். 
பத்ச்தடான்ப்தடாம் நூற்ைடாண்டில் அவர்கள இருவரும் ஐபைடாப்படாவில் 
எதிர்சகடாண்் மற்றும் அவர்க்ளது க்ந்்த கடாலத்திலிருந்து 
அவர்களுக்குக் றகமடாற்றிக் சகடாடுக்கபட்  ்மூகச் 
சூைலிலிருந்து்தடான் அவர்கள இருவருபம “மடார்க்சியவடாதிக்ளடாக” 
பரிணமிக்கிைடார்கள.
... இன்றைய இந்்த சகடாைடானடா சூைலில் எஙகள பமல் பமலும் 
அழுத்்தஙகற்ளயும் சுறமகற்ளயும் ்தருகின்ை இந்்த மு்தலடாளித்துவ 
ஏகடாதிபத்திய பபடாக்குகற்ள வி்ளஙகுவ்தற்கு,பபைடா்டான் 
ஏஙசகல்ஸறஸை நிறனவு கூர்வதும் மடார்க்ஸைஸு்ன் இறணந்து அவர் 
அந்்த ்தத்துவத்ற்த ்தற்கடாலச் சூைலில் சபடாருத்திப் படார்ப்பதும் 
அ்தறனப் பிைபயடாகிப்பதும் கடாலத்தின் ப்தறவயடாகும்.
- முழுறமயடான கடடுறைறய வடாசிக்க ‘வினவு ்த்ளம்’
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வபராொன் எஙசகல்ஸ் – வபராொன் எஙசகல்ஸ் – 
பாட்ாளி வர்க்கத்தின் பபாரவாள்!



கீழடி 
ெஙக கால தமிழ் மககளின் 
நகர நாகரீகம் ! ெத்தியன்
கீைடி என்பது ்ஙக கடால ்தமிழ் மக்களின் நகை நடாகரிகத்ற்த 
பிைதிபலிக்கின்ை றவறக ஆற்றின் கறையில் அறமந்துள்ள 
ச்தடால்லியல் அகழ்வடாைடாயச்சி ்த்ளமடாகும். இது இந்திய 
ச்தடால்சபடாருள ஆயவு நிறுவனம் மற்றும் ்தமிழ்நடாடு 
ச்தடால்சபடாருள துறை ஆகியவற்ைடால் அகைடாயவு 
ச்யயப்படுகிைது.  ்தமிழ்நடாடடில் மதுறைக்கு ச்தன்கிைக்கில் 12 
கி.மீ ச்தடாறலவில், சிவகஙறக மடாவட்த்தில் கீைடி நகருக்கு 
அருகில் அறமந்துள்ளது. இற்றைக்கு 2600 ஆண்டுகள 
பைறமயடான இந்்த நடாகரீகம் கி.மு 6 ஆம் நூற்ைடாண்டுக்கும் 
கி.பி.3 ஆம் நூற்ைடாண்டுக்கும் இற்யில் இ்தன் கடாலம் 
கணிக்கப்படடுள்ளது. இ்தன் மூலம் முன்பு கணித்்தற்தவி் 
்ஙககடாலம் என்பது பமலும் 300 ஆண்டுகள பைறமயடானது 
எனத் ச்தரியவருகிைது.
்தமிழ்நடாடடில் இதுவறை ச்யயப்பட் அகழ்வடாயவுகளில் சுட் 
ச்ஙகல்க்ளடால் ஆன கட்்ஙகளு்ன் நகை நடாகரீகம் இருந்்தது 
இஙகு்தடான் மு்தன் மு்தலில் சவளிப்படடுள்ளது. ்ஙககடாலத்தில் 
கடடி்ஙகப்ள இல்றல என்ை கூற்றை மடாற்றியறமத்து 
கீைடியில் கண்்றியப்படடுள்ள கடடி்ஙகள மூலம் ஒரு 
நகை நடாகரீகம் இருந்்த்தற்கடான ச்தளிவடான அடிப்பற் 
ஆ்தடாைம் கிற்த்துள்ளது. இஙகு ந்த்்தப்பட் ஆயவுகளில் 
சுவர்கள, கட்்ஙகளின் இடிபடாடுகளும் கிற்த்்தன. 
்தறைகள வழுவழுப்படான களிமண்ணடால் சமழுகப்படடிருந்்தன. 
கட்்ஙகற்ளப் சபடாறுத்்தவறை அவற்றின் சுவர்கள கூறை 
வறை எழுப்பப்படடிருக்கவில்றல. மடாைடாக சுவர்களுக்கு அருகில் 
கம்புகள ந்ப்படடு கூறைகள பபடா்ப்படடிக்கின்ைன.
்தமிழ்நடாடற்ப் சபடாறுத்்தவறை வைலடாற்றுக் கடாலம் என்பது கி.மு. 
மூன்ைடாம் நூற்ைடாண்டில்்தடான் துவஙகுகிைது. ஆகபவ கஙறகச் 
்மசவளியில் ந்ந்்தற்தப் பபடால, இைண்்டாவது நகை நடாகரீகம் 
இஙகு நிகைவில்றல எனக் கரு்தப்படடுவந்்தது. ஆனடால், 
கீைடியில் கிற்த்்த சபடாருடகற்ள றவத்து, கி.மு. ஆைடாம் 
நூற்ைடாண்டிபலபய இைண்்டாவது நகை நடாகரீகம் துவஙகியுள்ளது. 
கஙறகச் ்மசவளியிலும் இப்த கடாலகட்த்தில்்தடான் நகை 
நடாகரீகம் உருப்சபற்ைது.
சகடாடுமணல், அைகன்கு்ளம் ஆகிய இ்ஙகளில் கிற்த்்த 
எழுத்தின் மடாதிரிகற்ள றவத்து ்தமிழ் பிைடாமி எழுத்தின் கடாலம் 
கி.மு. மூன்ைடாம் நூற்ைடாண்்டாகக் கரு்தப்பட்து. ஆனடால், 
்தற்பபடாது கீைடியில் கிற்த்்த ஆயவு முடிவுகளின்படி, 
்தமிழ் பிைடாமி கி.மு. ஆைடாம் நூற்ைடாண்ற்ச் ப்ர்ந்்த்தடாகக் 
கரு்தப்படுகிைது. ஆகபவ 2,600 ஆண்டுகளுக்கு முன்படாக 
கீைடியில் வடாழ்ந்்தவர்கள எழுத்்தறிவு சபற்றிருந்்தடார்கள, எழு்தத் 
ச்தரிந்திருந்்தடார்கள என்பது ச்தரியவந்துள்ளது.
கீைடியிலிருந்து கிட்த்்தட் 70 எலும்புத் துண்டுகள 
கண்ச்டுக்கப்பட்ன. இவற்றில் சபரும்படாலடானறவ (53%) 
கடாற்ள, எருறம, ஆடு, பசு ஆகியவற்றினுற்யறவ. ஆகபவ 
கீைடியில் வடாழ்ந்்த ்மூகம் சபரும்படாலும் ஆடு, மடாடுகற்ள 

வ்ளர்த்்த ்மூகமடாக இருந்திருக்கலடாம் என்ை முடிவுக்கு வந்துள்ளனர் 
ஆயவடா்ளர்கள.
இந்்த கீைடி அகழ்வடாயவில் ்தமிழ் பிைடாமி எழுத்துகள 
சபடாறிக்கப்பட் 56 படாறன ஓடுகள கிற்த்துள்ளன. இவற்றில் 
குவிைன், ஆ்த(ன்) உளளிட் சபயர்களும் முழுறமயற்யடா்த 
எழுத்துகளும் கிற்த்துள்ளன. இதில் ஆ்தன் என்ை சபயர், அ்தன் 
என்று குறிப்பி்ப்படுகிைது. முற்கடால ்தமிழ் பிைடாமியில், சநடிறலக் 
குறிக்க ஒலிக்குறியீடு இடும் வைக்கம் இல்றல என்ப்தடால், இந்்த 
்தமிழ் பிைடாமி எழுத்துகள கடாலத்்தடால் மிகவும் முந்ற்தயறவயடாகக் 
கரு்தப்படுகின்ைன.
இந்்த எழுத்துகள சபரும்படாலும் படாறனகளின் கழுத்துப் 
பகுதியில் எழு்தப்படடுள்ளன. படாறனயில் கிற்க்கும் எழுத்துகள 
சபரும்படாலும் படாறன ச்யபவடாைடால் சுடுவ்தற்கு முன்படாக 
ஈை நிறலயில் எழு்தப்படும். கீைடியில் படாறனகள சு்ப்படடு, 
உலர்ந்்த பிைகு எழு்தப்பட் எழுத்துகள கிற்த்துள்ளன. 
அவற்றின் எழுத்்தறமதி (எழுத்தின் வடிவம், றகசயழுத்து) ஒபை 
மடாதிரியடாக இல்றல. ஆகபவ சவவபவறு ஆடகள இவற்றை 
எழுதியிருக்கலடாம்.
பமலும் கீைடியில் நூல் நூற்கப் பயன்படும் ்தக்கிளி, ்தறிகளில் 
பயன்படுத்்தப்படும் தூரிறக, ்தறியில் ச்தடாஙகவிடும் கருஙகல் 
பபடான்ைறவயும் கிற்த்திருப்ப்தடால், இப்பகுதியில் வடாழ்ந்்தவர்கள 
சந்வுத் ச்தடாழிலிலும் ஈடுபடடிருக்கலடாம் எனக் கரு்தப்படுகிைது.
கீைடியில் சபண்கள பயன்படுத்திய ்தஙகத்்தடாலடான ஏழு ஆபைணத் 
துண்டுகள கிற்த்துள்ளன. பல்பவறு மதிப்புமிக்க கற்க்ளடால் ஆன 
வற்ளயல்கள கண்ச்டுக்கப்படடுள்ளன.
இஙகு பல விற்ளயடாடடுப் சபடாருடகள குறிப்படாக ஆட்க்கடாயகள, 
்தடாய விற்ளயடாடடிற்கடான பகற்க்கடாயகள அதிக அ்ளவில் 
கிற்த்துள்ளன. இறவ 
சபரும்படாலும் சுட்மண்ணடால் 
ஆனறவ.
இஙகு ஒடடுசமடாத்்தமடாக 
சுடுமண்ணடாலடான 13 மனி்த 
உருவஙகள, 3 விலஙகு 
உருவஙகள, 650க்கும் 
பமற்பட் விற்ளயடாடடுப் 
சபடாருடகள, 35 கடா்தணிகள, 
பிை அணிகலன்கள 
கிற்த்துள்ளன. ஆனடால், 
வழிபடாடு ச்தடா்ர்படான 
ச்தடால்சபடாருடகள 
எறவயும் ச்தளிவடான 
முறையில் இதுவறை 
கிற்க்கவில்றலசயன 
ச்தடால்லியல் துறையின் 
ஆயவறிக்றக கூறுகிைது.
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ோழ்கரக என்பது 
சபாதி சுமககும் கழுரத
“வடாழ்க்றக என்பது சபடாதிசுமக்கும் கழுற்த” இந்தி சமடாழியில் 
இப்படிசயடாரு பைசமடாழி இருக்கிைது.
கழுற்த வீடடில் இருந்து அழுக்குத் துணிறயக் சகடாண்டுபபடாகும் 
ஆற்றில் இருந்து சவளுத்்த துணிறயக் சகடாண்டுபபடாகும் ஒரு 
இ்த்தில் நிற்கடாது இரு கறைக்கும் பபடாயவரும்.
வடாழ்க்றகயும் இப்படித்்தடான் ஒரு இ்த்தில் ப்தஙகி நிற்கடாது 
ச்யற்படடுக் சகடாண்ப் யிருக்கும் இ்தனடால் அப்பைசமடாழி 
வைஙகப்படுகிைது. அச்ச்யற்படாடடில் அழுக்குத் துணி 
சவளுத்்த துணி என்ை இரு சுறம இருக்கும். கழுற்தக்கு 
இைண்டும் சுறம்தடான் அ்தற்கு அழுக்குக்கும் சவளுப்புக்கும் 
வித்தியடா்ம் ச்தரியடாது. எம்மில் பலர் இருப்பது கழுற்தயின் 
நிறலயில், வடாழ்றக என்பது அவர்களுக்குச் சுறம்தடான். 
சிலருக்கு சுறமயடாகப் பலசபடாழுதுகளும் சுகமடான சுறமயடாகச் 
சில சபடாழுதுகளும் இருக்கும். சிலருக்கு எந்்தச் சுறமறய 
றவத்்தடாலும் சுகமடான சுறமயடாகபவ வடாழ்றக இருக்கும். ஏன் 
இந்்த பவறுபடாடு. 
வடாழ்க்றக இரு கறைக்குள ஒடும் ஒரு நதி. ஒரு பக்கத்ற்த 
மடடும் நடாம் விரும்ப முடியடாது. இைண்டு பக்கஙகற்ளயும் விரும்ப 
பவண்டும். ஒரு கறைறயக் சகடாண்் நதி இருக்க முடியடாது. 
வடாழ்க்றகயும் அப்படித்்தடான் நமக்கு விருப்பிய பக்கத்ற்த – 
சுறமறயத் ப்தர்ந்ச்தடுக்க முடியடாது. நல்லது என்ைடால் மறுபக்கம் 
சகட்து. சகட்து என்ைடால் மறுபக்கம் நல்லது. ஓன்றை 
விடடு ஒன்றைப் பிடிக்க முடியடாது. ்தவிர்க்கவும் முடியடாது. நடாம் 
விரும்பினடாலும் விரும்படா விட்டாலும் அது வந்து பபடாகும் 

்க்க்கடால் பபடால. இது 
புரிந்்தடால் வடாழ்க்றக 
சுகமடான சுறமயடாகும்.
ஒரு பக்கம் - அதுவும் நல்ல பக்கம் 
பவண்டும் எனில் ்க்த்ற்த – வண்டிறய 
நிறுத்தி றவக்கபவண்டும். ஒ் 
வி்க்கூ்டாது விட்டால் ்க்க்கடால் - 
வண்டிச்சில்லுச் சுற்றும் நடாம் விரும்பிய 
இ்த்தில் விரும்பிய பக்கத்ற்தக் கடாடடி 
நிற்கடாது. இது ்டாத்தியப்ப்டாது. வடாழ்க்றக 
வண்டி ஒடிக்சகடாண்டிருந்்தடால் ்தடான் அைகு நின்றுவி;ட்டால் அதில் 
இல்றல மகிழ்வு. ஒடுவ்தடால் ்தடான் ஆற்றை ைசிக்கின்பைடாம் ப்தஙகி 
நின்றுவிட்டால் மூக்றகப் சபடாத்தி பவறுபக்கம் திரும்பி ஆசைன்று 
பபர் பற்த்்தடாய எனினும் இப்படி நடாறுவடாய என்று நடாம் 
நிறனக்கவில்றல ஐபயடா! என்ன சகடாடுறம என்பபடாம்.
பலர் விரும்புவது நல்லபக்கத்ற்த மடடுபம. இ்தனடால் விருப்பப் 
படி ந்க்கும் பபடாது குதிப்பர். மறுபக்கம் - துன்பம் வரும்பபடாது 
திறகப்பர். இவர்கள வடாழ்க்றக வண்டிறயச் ச்லுத்்தத் ச்தரியடா்த 
மனி்தர்கள.
வடாழ்றக என்ை வண்டி ஓடடுவ்தற்கடாகத் ்தைப்படடுள்ளது எமக்கு. 
பலர் அ்தறன அப்படிபய நிறுத்தி றவத்து பபண நிறனக்கிைடார்கள. 
சிலர் ்ந்ப்தடாஷமடாக அற்த ஒடடிச்ச்ல்கின்ைனர். வண்டிசயன்ைடால் 
நிறுத்திறவத்்தடாலும் ஒடடிச்ச்ன்ைடாலும் கடாலத்்தடால் ப்தயவது 
நிட்யம். ஓ்டாமல் ப்தயவதிலும் ஓடித்ப்தயவது சிைந்்த்தல்லவடா? 
ஓடினடால் விபத்துவரும் எனப்பயந்்தடால் எப்படி ஓடுவது.
உலகத்தில் உள்ள எல்லடாம் சகட்து எனநிறனப்பதும். உலகத்தில் 
உள்ள எல்லடாம் நல்லது என நிறனப்பதும் இயல்படான சிந்்தறன 
அல்ல உலகம் என்பது இைண்டும் கலந்்தது என்று நிறனப்பப்த 
இயல்பு. எல்லடாம் சகட்து என்று நிறனப்பவனும் வடாைமுடியடாது 
எல்லடாம் நல்லது எனநிறனப்பவனும் வடாைமுடியடாது. இைண்டும் 
இருக்கும் என்ை சிந்்தறனப் படாஙகு உள்ளவபன வடாைமுடியும்.
வடாழ்க்றக இப்படித்்தடான் - இன்பம், துன்பம் இைண்டும் இருக்கும் 
என்று என்னுபவபன வடாழ்க்றகறய எதிர்சகடாள்ளமுடியும்.
வடாழ்க்றக என்பது இன்பமயமடானது மடடுபம என நிறனத்து 
வடாழ்பவர் துன்பம் வரும்பபடாது துவண்டு வீழ்வர். ்தடாம் நிறனக்கடா்த 
ஒன்று ந்ப்பற்த அவர்க்ளடால் ஏற்றுக்சகடாள்ள முடிவதில்றல 
குைப்பமற்ந்து விடுகின்ைனர். வடாழ்க்றக என்பது சகட்து என 
நிறனப்பவர் நிறலயும் இப்படித்்தடான் ்ந்ப்தடாஷஙகற்ள அனுபவிக்க 
முடியடாது விைக்தியு்ன் கடாலஙகழிப்பர். சிலர் எதிர்சகடாள்ளத் 
துணிவின்றி வடாழ்றவத் துைந்ப்த சவளிபயறிவிடுவர்.
முழுவதும் சகட்து முழுவதும் நல்லது என்ை எண்ணஙகள அதீ்த 
நம்பிக்றககள. இறவ வடாழ்க்றகக்கு உ்தவடாது. நல்லதும் சகட்தும் 
இறணந்்தப்த வடாழ்க்றக என்று உணர்ந்து ஏற்றுக் சகடாண்டு 
இயல்படாக வடாழ்வது்தடான் வடாழ்க்றகறய இனிப்புள்ள்தடாக்கும். 
நீஙகள எந்்தைகம் அதீ்தமடானவைடா இயல்படானவைடா? தீர்மடானம் 
உஙக்ளது.
அதீ்தமடானவைடாக இருந்்தடால் மடாைத் ச்தண்டியுஙகள 
இயல்படானவைடாக இருந்்தடால் வடாழ்க்றகறய வடாழுஙகள 
்ந்ப்தடாஷமடாக. வடாழ்த்துக்கள.

நா. நேராஜ்

புதிய வரவோ்க எங்கட 
புத்த்கங்கள் ்கோ�ோண்டிதழ் 
தவளிவந்துள்ளது. ஒகலடோபர் 
2020 இதழில் கிரிேோந், என். 
தசல்வரோஜோ, கு�சிங்கம் 
வசீ்கரன், மோதவி சிவலீ�ன், எஸ். 
பி. போ�முரு்கன், தில்ல�நோதன் 
ல்கோபிநோத், சபைோ இகபோல், 
சத்யலதவன் சற்குணம், லமக்கல் 
த்கோலின் ஆகிலயோரின் ஆக்கங்கள் 
தோஙகிதவளிவந்துள்ளது. 
ஆசிரியர் கு�சிங்கம் வசீ்கரன் 
மு்கவரி 906/3, பருத்தித்துல்ற வீதி, 
நல்லூர், யோழ்பபோணம்

நோட்கமும் அரஙகியல் மோணவர் 
லதலவ ்கருதி மோணவர்்களுக்கோ்க, 
தவளிவருகி்றது ‘நடி’ 
ஆசிரியர் ்க. பரணீதரன்
வள அறிஞர் குழு
்க�ோநிதி சி. தஜயசங்கர்
திரு ்க. தில்ல�நோதன்
திரு லயோன்சன் ரோஜ்குமோர்
ததோடர்பு்களுககு:
்கல�அ்கம்
அல்வோய் வடககு, அல்வோய்
ததல�லபசி :0775991949
பிரதி ஒன்றின் வில� 50/=

புதிய வரவு்கள்
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1990 களின் முற்பகுதிகவள 
எழுதிய கவிம்தகமள 
ஒரு நாைக வடிவில் 
நவீை கவிம்த நாைகைாக 
“ைண பட்டிைங்கள்” ஆக 
பமைத்துள்ளார் எழுத்்தாளர் 
நி்ாந்்தன். எழுத்்தாளர், 
நாைக கநறியாள்மகயாளர், 
வர்ாற்று ஆய்வாளர், 
ஓவியர் எை 

பன்முகத்திறமையுள்ளவர். ைண பட்டிைங்கள் ்தவிர 
“அரசியல் சிந்்தமை நூல் வரிமச 14: 2009 இற்குப் 
பின்ைராை ்தமிழ் ராஜ்தந்திரம், அரசியல் சிந்்தமை நூல் 
வரிமச 3: நிமைவு கூர்்தல் 2017, நவீை பஸைாசுரன், 
யாழ்ப்பா்ணவை ஓ... எைது யாழ்ப்பா்ணவை, யுகபுரா்ணம், 
வன்னி ைான்மியம்” ஆகியை இவரது ஏமைய 
நூல்களாகும். இதிலிருந்து இவர் வ்தர்ந்்த இ்க்கிய 
அனுபவம் உள்ளவர் என்பது பு்ைாகிறது. 

வர்ாறு, சமூகம், நாைகம், கவிம்த ஆகியை க்ந்்த 
அரசியல் இமழவயாடும் ஒரு வர்ாற்று பதிவவ  
நி்ாந்்தன் அவர்களின் “ைண பட்டிைங்கள்” நூல். மு. 
கபான்ைம்ப்ம், மு. திருநாவுக்கரசு ஆகிய இருவரின் 
அணிந்துமரகள் நூலின் இறுதியில் அமைந்துள்ளை. 
எஸ. வி. ராஜதுமர அவர்களின் பதிப்புமர நூலின் 
மு்தற்பக்கத்தில் உள்ளது. நூலின் முகப்பு  ைணணிைால் 
ஆக்கப்பட்ை இடிந்்த பட்டிைம் ஒன்றின் பைத்்தால் 
ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்வ்த நூலின் உள்ளைக்கம் 
க்தளிவாகும் வமகயில் உள்ளமை சிறப்பு.

இங்கு பதிப்புமரயில் குறிப்பிடுவம்தப் வபா் 
“எழுதியம்த அச்சிை முடியா்த ஈழத்து பமைப்பாளிகள் 
ஏராளம்”; அப்படி அச்சிட்ைாலும் அம்த நுகர்வவார் 
அ்தனிலும் குமறவவ. இங்கு நி்ாந்்தன் அவர்களின் 
இந்்த நூல் அச்சிைப்படுவ்தற்கும் ஓராணடு கா்ம் 
எடுத்துள்ளது. இருபது வருைங்கள் கழிந்தும் கூை நைது 
இ்க்கியங்கள் இன்னும் எட்ை வவணடிய உயரங்கள் 
எட்ைாைல் இருப்பது வவ்தமைக்குரியவ்த. 

யாழ்ப்பா்ணத்தில் இருந்து கிளிகநாச்சி, முல்ம்த்தீவு எை 
ஊர் ஊராக அம்யும் வ்தசியப்வபாராட்ைத்தின் வபாது 
ஏற்பட்ை இைப்கபயர்வுகமள முன்னிறுத்திவய பட்டிைம், 
பட்டிைைாக அம்யும் இைப்கபயர்வுகமள இவவாறு 
விளக்குகின்றார்.

 “ஒரு பட்டிைத்துக்குப் பதி்ாக 
இன்கைாரு பட்டிைம் 
பட்டிைங்கள் மீது பட்டிைங்கள்
்தம்ப் பட்டிைங்கள் சிறு பட்டிைங்கள்
எல்்ாவை பாழமைந்்த பட்டிைங்கள்”

யாழ்ப்பா்ணத்தில் இருந்து கிளிகநாச்சி, முல்ம்த்தீவு எை 
ஊர் ஊராக அம்யும் வ்தசியப்வபாராட்ைத்தின் வபாது 
ஏற்பட்ை இைப்கபயர்வுகமள முன்னிறுத்திவய பட்டிைம் 
பட்டிைைாக அம்யும் இைப்கபயர்வுகமள இவவாறு 
விளக்குகின்றார்.

“ஒரு பட்டிைத்துக்குப் பதி்ாக
இன்கைாரு பட்டிைம் 
பட்டிைங்கள் மீது பட்டிைங்கள்
்தம்ப் பட்டிைங்கள் சிறு பட்டிைங்கள்
எல்்ாவை பாழமைந்்த பட்டிைங்கள்”

எப்வபாதும் ைனி்தர்கமள, இயற்மகவய கவல்கிறது 
என்பம்த,

“ைனி்தர்கமள ைனி்தர்கவள 
ககான்றும் எரித்தும் விட்ைார்கள் ஆைால்,
ைனி்தர்கமள விை மூத்்ததும் 
கபரியதுைாை கைல் 
வங்கக்கைல் 
எ்தைாலும் காயப்பைாைல் 
எல்்ா நிச்சயமின்மைகளின் பின்ைாலும்
ஏக நிச்சயைாக”

எப்வபாதும் ைனி்தர்கள் யுத்்தத்திைாவ்ா அல்்து 
சைா்தாைத்திைாவ்ா நிரந்்தர அமைதிமய 
கபற்றுவிடுவதில்ம் என்பம்த விளக்க பின்வருைாறு,

“இவ்தா 
ைனி்தர்கள் ைறுபடியும் வருகிறார்கள் 
இனி 
ைண்ணால் ஒரு பட்டிைத்ம்தக் கட்டுவார்கள்”   

என்கிறார் கவிஞர்.

வைலும் எப்வபாதும் இராச்சியங்கள் நிம்யாக ஒருவருக்கு 
கசாந்்தைாகவவா, அழியா ஒளியுமைய்தாகவவா இருக்காது 
என்பம்த “பதுங்கு குழிகளுக்கு” ஒப்பிட்டு இருணை 
கா்த்ம்த பற்றி எடுத்துமரக்கிறார். இயற்மகயின் எழிம் 
ஆட்காட்டிப்பறமவகள், ைமழ, ைண, காடு, பமைைரங்கள் 
வபான்ற வன்னிப்கபரு நி்ப்பரப்பிற்கு ைட்டும் உரிய 
சிறப்பம்சங்கள் ஊைாக உவமிக்கிறார்.

சிந்துகவளி நாகரீகத்தின் சிறப்புக்கமள எடுத்தியம்பும் 
வமகயில் அங்கு வாழ்ந்்த ைனி்தர்கள் பிறப்பு பற்றியும், 
அவர்கள் எழுதிய அபூர்வ கைாழி பற்றியும் அது இன்று 
வமர யாராலும் வாசித்்தறிய முடியாமை பற்றியும், அங்கு 
நமைகபற்ற வபாரால் அந்்த நதிக்கமர நாகரிகம் அழிந்்தது 
பற்றியும் கூறி அந்்த வர்ாற்று நிகழ்மவ கந்்தவராமையில் 
இராச்சியம் வ்தால்வியுற்ற்தற்கு ஒப்பிடுகிறார்.வைலும் 
பபிவ்ானில் யூ்தர்களுக்கு இைம்கபற்ற ககாடுமையிலும் 
அவர்களின் ைைவுறுதிமய எணணி வியப்ப்தாக 
குறிப்பிடுகிறார். இதிலிருந்து உ்கநைப்புகள் ப்வும் 
இவவாவற நைந்துள்ளை எை குறிப்பிட்டு அமைதியமைச் 
கசய்கிறார்.

யூ்தர்கமள வவரறுக்க முடியவில்ம் என்பம்தயும், 
்தஸயுக்கள் ்தப்பிச்கசன்று விடுவம்தயும் குறிப்பிட்டு வ்தசிய 
விடு்தம்ப் வபாராட்ைத்தில் நிகழ்ந்்தம்த குறிப்பால் 
உ்ணர்த்துகிறார்.

துயிலும் இல்்த்து ைாவீரர்கமள இளம் ்தஸயுக்களுக்கு 
ஒப்பிட்டு அவர்கள் மீணகைழுவ்தாக அரசியல் 
வபசுகின்றார். இமையிவ் சிந்துசைகவளி பற்றி 

மாதவி உமாசுதெர்மா

மாணேர் ோசிபபனுபேம் :
நிலாநதனின்மண் பட்டினஙகள்
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வர்ாற்று நிகழ்வுகமள விளக்குகின்றார். மு்தல் 
பமைகயடுப்புைன் நாைக பாணியில் விளக்குவ்தன் 
ஊைாக நைந்்த நிகழ்வுகமள ஊகிக்க மவக்கிறார். 
சிந்துகவளி ைனி்தர்கள்  “சப்மப மூக்கர்கள், 
கறுப்பர்கள்” என்று வர்ாற்று ஆய்விமை 
குறிப்பிடுகின்றார். க்தாைர்ந்து கதிரைம் அரசு 
ஸ்தாபிக்கப்படுவம்தக் கூறி, அம்த வசாழப்பமை 
அழிப்பது எை வர்ாற்மற மீட்கின்றார்.

வைலும் 1982ல் கணைறியப்பட்ை “ஆமைக்வகாட்மை 
ைனி்தனின் எலும்புரு” வபா் இன்னும் எத்்தமைவயா 
அகழ்வுகள் பு்ப்பைக்கூடும் எை எதிகராலிக்கிறார் 
.ைறுபடி கவிம்தயூைாக வசாழப்பமைகயடுப்பு, 
வபார்த்துக்கீசப் பமைகயடுப்பு, ஒல்்ாந்்தப் 
பமைகயடுப்பு, இந்திய பமைகயடுப்பு இறுதியில்  
சிங்கள ராணுவப்பமைகயடுப்பு எை நம் நாட்டில் 
நிகழ்ந்்த வபார்கமள விவரிக்மகயில் நாட்டுப்பற்றுள்ள 
கவிஞமை கா்ண்ாம்.

வ்தசிய விடு்தம்ப் வபாராட்ைத்தில் நிகழ்ந்்த 
நிகழ்வுகமள கருவாகக் ககாணவை ஏமைய 
வரிகள் அமைந்துள்ளை. நம் நாட்டின் வீரர்களாை 
துட்ைமகமுனு, பணைார வன்னியன் வபான்வறாரின் 
வர்ாற்மற மீட்டுகின்றார். வ்தசிய விடு்தம்ப் 
வபாராட்ைத்தில் கவற்றிகபற முடியும் என்ற 
நம்பிக்மகமய விம்தத்்தபடி விமைகபறுகிறார் கவிஞர்.

48 பக்கங்கமளக் ககாணடுள்ள இந்்த நூல் 
கபரும்பா்ாை வர்ாற்று உவமைகள் மூ்ைாக 
விடு்தம்ப்வபாமர முன்னிறுத்தி எழு்தப்பட்டுள்ளது 
.ஆைால் இ்தன் குமறயும் அதுவவ ்தனிவய கவிம்தகள் 
மூ்ைாக எழுதிவிட்டு பின்ைர் அல்்து முன்ைவர 
வர்ாற்று நிகழ்விமை விளக்கி எழுதியிருப்பின் ஒரு 
க்தாைர்ச்சிமய வபணியிருக்க முடியும். அம்த விடுத்து 
கவிம்தகளின் க்தாைர்ச்சிமய வாசகைால் விளக்கிக் 
ககாள்ள முடியாைல் நடுவில் விளக்கி இருப்பது 
வாசகமை அயர்ச்சி அமையச்கசய்யும் கசயல். வைலும் 
அணிந்துமரகள் நூலின் ஆரம்பத்தில் இருந்திருந்்தால் 
வாசகமை புரி்தலுக்கு இட்டுச்கசல்வது இ்குவாக 
இருந்திருக்கும்.

வைலும் அடிக்வகாடிட்டு காட்டியுள்ள சி் கசாற்களின் 
விளக்கங்கள் சிறப்பாக உள்ளை. கசாற்கட்டு, எளிய 
நமை, க்தாைர்ச்சி, உ்ணர்ச்சிகளின் கவளிப்பாடு 
என்பவற்றில் சிறப்பாக கவைம் கசலுத்தியுள்ளார்.
இது கா்த்ம்த ்தாணடியும் படித்்தறிய வவணடிய 
ஒரு வர்ாற்று கவிம்த நூல் என்பதில் ஐயமில்ம்.
இக்கா்த்தில் கவறுைவை சமூக ஊைகங்களில் 
கருத்து கசால்வம்த விடுத்து இவவாறாை ஆக்க 
இ்க்கியங்களில் ைா்ணவர்கள் ஈடுபை இவவாறாை 
நம்மூர் இ்க்கியங்கமள வாசித்்தறி்தலும் 
தூணடுவகா்ாக அமையும். நைது நாட்டு 
இ்க்கியங்கமள சமூகத்தின் பார்மவக்கு ககாணடு 
வருவதில் நாம் நிச்சயம் பங்களிக்க வவணடும் 
என்பவ்த என் அவா.

“வவகத்ம்த விை மூத்்த நாகைான்றின் 
அழிவுகளிலிருந்தும் 
அவர்கள் எழுந்து வருகின்றார்கள்.”

இரு ்கவிலத்கள்

வகாபம் உன்ரன சேன்றிடுவமா?

ோழ்கரக

ஐம்புலன்கள் ஆறறிவு ஒருமித்த ஜீவனா்க,
ஐக்கிய சமூ்கததில் ஆனந்த சா்கரததில்
உலகின மு்தன்மைச் சிறப்பு உயிரா்க,
உயிரியல் வகுத்த மைனி்த இனமமை!

்கல்வியும் ்க்ல்களும் நுணமைதியும் விமவ்கமும்
்களவும் நுட்பமும் நி்னவுத திறன்களும்,
எணணில் அடங்கா ஆறறல்்க்ளப் ம்பாறற
எது்்க மமைா்னயில் ்கவி்்த்கள் இல்்ல.

அனபும் அறமும் நிததிய வாழ்வில்
அ்மைதியும் அடக்்கமும் அணி்களா்க அ்மையுமமை!
சினமும் சீறறமும் சி்்தததிடும் நிம்மைதி்ய,
சிரிப்்பறற வ்தனம் எரிமை்ல மூலமமை!

மைனி்தா! உனனறிவால் உன்ன வவனறிட,
மைதியால் சதி்ய விதி்ய வவனறிடுவாய்
ஆறறல்்க்ள வரங்க்ளப் வ்பறற வவறறியாளமன!
அடங்கா்த ம்கா்பம் உன்ன வவனறிடுமமைா?

்காலங்்கள் புரண்டு ஓடுகின்ற்ன...
எம்்ம ்ா்ம சந்தைாஷமா்க 
ொழ்ெதைாய் எண்ணிகவ்காள்கி்்றாம்...

சிலர ்காலத்தின மீது ்பழி ்்பாட முயறசித்து
்பட்டிமன்றங்்கள் ்ெககி்றார்கள்...

எப்்படி ொழ்கின்்றாம்
மரணத்்தை ்கண்டு ்பயம் வ்காண்டா...

பூட்டப்்பட்ட அ்்றககுள்ளிருநது புலம்புகின்்றாம் 
புதிதைாய் ெநதை இ்ணயத்தினூடா்க...

சாட்்ட எடுத்து அடித்தைெ்ர
ஓட்டம் ்காண ்ெத்தைதும் எம் கூட்ட்ம
இனறு ்ாட்்ட...

குண்டு்கள் ்பாய்நதை நிலத்தில்
குருதி்கள் சிநதிய ெயலில் 
இனறு மண்டியிட்டு கிடப்்பதைா...

ெலியெராய் மாறி
எளியெராய் இருநது 
்பலியதை்்னத் தைடுத்து 
்பாரினில் பு்கழ் ஓங்்க்ெப்்ப்தை 
வோழ்கல்க வோழ்கல்க வோழ்கல்க.....

சஜ. நிோ

சதயேமதி
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