




முற்றம்முற்றம்
Engal Muttam

ஆசிரியர் : அழ. பகீரதன்

மாதம் ஒரு குறள்

அறத்துப் பால்- அதிகாரம்: குறள் 041

இல்வாழ்வான் என்்வான் இயலபுடைய மூ்்ர்க்கும் 
நல்வாற்றில நின்்ற துடை

நவாம் ‘எங்கள் முற்்றம்’ இதழிடை மவாதந் ததவாறும் வ்ளியிடும் 
அரியமுயற்சியில உங்களுைன் த்சுகின்த்றவாம்.

எங்கள் முற்்றம் முத்வா்து இதழுக்கு நீங்கள் அளிதத ்ரத்ற்பு எமக்கு 
உற்்வா்கம் தரு்தவா்க இருக்கின்்றது.
வீடுததவாறும் மறும்ர்ச்சி மன்்ற சிறு்ர்்கள் வ்ன்று விநிதயவாகிததும் 
அலு்்்கங்கள், ்கடைதவதருக்்கள், வீடு்கள், ட்்்ங்கள் என்று ்் 
இைங்களிலும் வ்ன்று புதத்கப் ்ண்வாட்டு த்ரட்க்்கவா்க ்சீ்ன் 
தட்டமயில வ்ன்று விநிதயவாகிததும் தந்த ஒததுடைப்பு எம்டம இன்னும் 
உற்்வா்கப்்டுததுகின்்றது. 
இதடை நண்ர்்கள், ்வா்்கர்்களுக்கு அறிமு்கப்்டுததிய ்கட்மு்கம், 
அறிந்திரன், தவாய்கம், ஜீ்நதி, எங்கை புதத்கம் ஆசிரிய பீைங்களுக்கும் 
மற்றும் எழுததவாள நண்ர்்களுக்கும் நன்றி்கள்.
அடுதத இதழுக்்கவாை ஆக்்கங்களுக்கு நவாம் ்வா்்கர்்களவாகிய உங்கடளதய 
நவாடி நிற்கித்றவாம்.
வதவாைர்ந்து எழுதுங்கள். விமர்சியுங்கள்.
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எல்வாக் ்கவா்ததிலும் 
உடைக்கும் மக்்கள் 

நிட்யில ஏற்்றம் 
இலட்வயனிலும் ‘1960்களும் 
70்களும் வ்வாற்்கவா்ம்... 
வ்வாற்்கவா்ம் எம்டமக் ்கைந்து 
வ்ன்றுவிட்ைது’ என்று 

வ்வாலலுகின்்ற அந்தக் ்கவா்தது இடளஞர்்கடள 
நவான் ்ந்திததிருக்கின்த்றன். அவ்வா்றவாை ்கவா்ததில 
வ்கவாடி்கட்டிப்்்றந்த ்கவிஞர்்களுள் ஒரு்ர் தவான் 
சிலட்யூர் வ்ல்ரவா்ன். எைது ஊரிற்்கருகில 
அடமந்த சில்வாட்யில அ்ர் பி்றந்தடதயிட்டு 
சிறு்யதில எைக்குள் வ்ருமிதம்.
‘தணியவாத தவா்கம்’ என்்ற ்வாவைவாலித வதவாைர் 
மூ்ம் அறிமு்கமவாை அ்ரது நவாை்கத தி்றதடத 
அறிந்திருந்தவாலும் அ்ரது ்கவிடதயிடை 
சில்வாட்க்கு தமற்த்க அடமந்த ்வாந்டதக் 
கிரவாமததில ்கைற்வ்றவாழில உடைப்்வாளி ஒரு்ரது 
்வாயவமவாழியவாய த்கட்ைத்வாதுதவான் அ்ரது 
்கவி வீச்சிடையும் நி்கழ்கவா் ஓட்ைததில அ்ரது 
்கவிடத ்வாதவாரை மனிதரின் வமவாழியில அடமந்த 
தி்றதடதயும் ்கணடு வியந்ததன். மரத்வாட் பி்்கவாது 
்கவி புடையும் ்வாஙத்க அ்ரது ்கவிதது்ம். 
மவாக்சி்ததின் ்வால அ்ரது ஈர்ப்பு மக்்கள் இ்க்கிய 
மவார்க்்கதடத அ்ருக்கு ்கவாட்டிநின்்றது. 
த்ச்த்வாட்யும் அங்கதமும் ்வாயந்த அ்ரது 
்கவிடத்கள் ்கவியரஙகில ்வார்ட்யவாளடரக் 
்கட்டிப்த்வாட்ைதில வியப்பிலட். தவான்ததவான்றிக் 
்கவிரவாயர் எைத தைக்குள் இன்வைவாரு்டரக் 
்கணை்ர். ்ல்கட்த்ந்தரவாய ்ட்ைமிட்ை்ர்.
உடைக்கும் மக்்கள் குர்வா்க ஒலிதத அ்ரது 
்கவிடத்கள் ‘சிலட்யூர் வ்ல்ரவா்ன் ்கவிடத்கள்’ 
என்்ற வதவாகுப்்வா்க அ்ரின் மட்றவின் பின் 
வ்ளி்ந்தது.
வ்வாதுவுைடமத ததது்தடத ்ரிததுக்வ்கவாணை 
அ்ர் ‘மணியததிற்கு எந்தன் மவாக்சீய ்ந்தைங்கள்’ 
என்்ற ்கவியரங்கக் ்கவிடதயில,
...படிப்பப பபொது்ைப படுத்த நடந்த சைர்
ஊர்்வலங்களில் முன் நின்று உ்ைக்கின்்ற ்வர்க்்கத்தொர்
யுத்தங்களில் உ்ைப்பத ்தத்தம் பசய்தொன், சொதிச்
சண்ட்களில் ்தொழந்த சமூ்கங்களுக்்கொ்கத
த்தொள் ப்கொடுதது, நலியும் ப்தொழிலொளருக்்கொன
சங்கங்களின் உட் ்ததது்வப பிரிவி்ன்கள்
த்தொன்றிய தபொப்தல்லொம் சுடரொய ்வழி நடததி,
இனக் ்கல்வரங்களிதல இ்தயத்தொல் பிச்கொைல்,
அறி்வொற் பிரச்சி்ன்கள் அ்னததும் இனங்கணடு,
்கரியொய இயஙகி, ்க்டசி ்வ்ர தபொரொட்டப
பணபு குன்்றொைல், பரிததியொ்கன் என்்ற
பசொல்லுக்கு இலக்்கணனொயச் சுடர்ந்த என் அ்வனொன்
த்தொை்ையின் உரு த்க. ஏ. சுபபிரைணியன் என்்ற
ஆளு்ை மிகும் பபொது்ை அரசனுக்கு நணபன் நொன்

எைத தன் நண்ர் த்க. ஏ. சுப்பிரமணியம் 
இைக்்க்்ரங்களின்த்வாதும் உைர்வுக்கு ஆட்்ட்டு 
நிட்மவா்றவாது அறி்வார்ந்து சிந்திதது பிரச்்டையிடை 
தநவாக்கி நின்்றடமடய எடுததுடரக்கின்்றவார்.
1983 ஆடிக் ்க்்ரதடத அடிவயவாற்றி இயற்றிய  
‘சிலுட்யிற் அட்றயுணை நி்வா’ என்்ற வநடும்்வாவில 
்க்்ரததின் ்கருப்வ்வாருடளப் ்வாடிச் வ்ல்வார்:

பி்றகு ்தொன் புரிநது ப்கொணடொன்,
 பபரு பநருப பபொன்்்ற மூட்டி
வி்றகினில், இனக் குதரொ்த
 ப்வந்தைல் எரியச் பசயத்தொர்-
சி்றகு்கள் விரிததுப தப்தச்
 சினததி்ன விசிறிதனொர்்கள்-
பு்றவி்ன புரிநத்தொர் - உள்ளும்
 பு்றமுதை உள்ளொர் என்று!

உள்பளொன்று பு்றபைொன்்றொ்க
 உலவிடும் கீழ்ைப புததிக்
்கள்ளர்்கள், பைொழி, ை்தத்்த,
 சொதி்ய, இனத்்தச் சுட்டிக்
குள்ளைொய ்தங்கள் ்வர்க்்கக்
 த்கொன்்ை்யப தபணத த்தொணடும்
பள்ளததில் வீழும் தப்்தப
 பரம்ப்ரத ப்தொடர் ஈப்தன்று!

எை உடைக்கும் மக்்கடளச் சுரணடும் ்ர்க்்கம் 
அடிடமப்்டுதத இைதமவாதலிடை ஏற்்டுததும் 
சூழச்சியில நவாம் மவாய்டதப் புரிந்து நமக்கும் 
பு்ப்்டுததிைவார்.
‘்கவா்ப்்ர் ்கவாடத’ என்்ற ்ண இடையிட்ை நடைச் 
சிததிரததில தன்தநவாக்ட்க விரிக்கின்்றவார்.

பலர் ்வொடச் சிலர் ைொடம் ்கட்டிக்
ப்கொணடு பவி பசல்லொம் சுகிக்கின்்ற ப்ைய தபொக்்்க
இல்தொ்கச் பசய்தொதல உல்கம் ்வொழும்;
இது பசய்வப்தளி்தல்ல; எனினும் ைொர்க்்கம்
சிலத்தனும் இது ்கொ்ல பசயய முன்னிச்
பசயற்பட நொம் ப்தொடஙகுகித்றொம்; ஏ்ைைக்்கள்
நி்லதபறு ்வரு்வ்தற்்கொம் குறி்கள் ்கணடு
நிமிர்கின்்றொர்....

தமலும் அ்ர் ‘நவாடளய தமிைருக்கு’ என்்ற 
்கவிடதயில,

சொதி்ய ஒழிதது விட்டொர்;
சைதது்வம் ்கணடு விட்டொர்:
சூதியல் த்வ்த மூடச்
சூழச்சி்கள் ப்தொ்லதது விட்டொர்;
ைொதி்ண ஆணுக் ப்கன்னும்
ை்கதது்வம் ்கணடு விட்டொர்:
நொதியற் றுைல்த்வொர் இல்லொ
நன்னி்ல எயதி விட்டொர்!
ஒரு்வர் யொ்வர்க்கும் என்றும்,
யொ்வரும் ஒரு்வர்க் ப்கன்றும்,
திருப்வலொம் பபொதுச் பசொதப்தன்றும்,
த்தசமும் பைொழியும் கூடப
பிரிவு பசய துல்்க நொ்ள
பிளநதிடல் ஆ்கொ ப்தன்றும்,
அரு விதி பலவும் யொத திங
்கைரரொய உலவுகின்்றொர்!

எைக் ்கவாட்டி, நவாடளய தமிைரவாை- உடைக்கும் 
மக்்களுக்்களவாகிய நமக்கு ்ழி்கவாட்டுகி்றவார் சிலட்யூர் 
வ்ல்ரவா்ன்.
த்கொ்ன முறித ்தொட்சி பற்றிக்
குடி ைக்்கள் ்தம் ்கரததுக்
த்கொலுயர த்வணடும்
குடியுயர ைொர்க்்கம் அத்த!

என்று அ்ர் ்கவாட்டிய அந்நிட் நமக்வ்கை ்ந்து 
்வாயததிடுதமவா?

்
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உழைக்கும் மக்்களுக்கு வழி்காட்டும்
சிலழலையூர் செலவராென் ்கவிழை்கள்

அழ. பகீரதன்



அஅரபு தேசத்்ேயும் ோண்டி, உதராம 
சாம்ராட்சியத்திலும் ேமது மார்ககத்்ேயும் 
இராச்சியத்்ேயும்  விஸேரித்து, வெற்றிொ்க 
சூடி்கவகாண்டிரு்ககும் முகமது நபியின் 
விஸொசத்து்ககுரிய தோழர கலீபா அமீர குதி்ரயில் 
கம்பீரமாக இரு்ககின்றார. 
அெர முன்தனே மண்டியிட்டு, அவெ்க்ாண்்டரியா 
நூெகத்தின் காப்பாளர சிலிதயாமீன்,
“ெண்ககத்திற்குரிய கலீபா அெரகதள! 
ோஙகள் ே்யகூரந்து எனேது, விண்ணப்பத்்ேச் 
வசவிமடுப்பீரகளா?”
அமீரின் பதிலு்ககாக, இன்னேமும் மண்டியிட்்டொதற. 
அமீரின் முன்தனே இரண்டு வமயப்பாதுகாெெரகள், 
உருவிய ொளு்டன், அமீரின் உத்ேரவு்ககாக்க காத்து 
நிற்கின்றனேர. 
‘ம்’ என்றால் தபாதும், அடுத்ே வநாடிதய அந்ே 
அடி்மயின் ே்ெ சீெப்படும் என்பதில் சந்தேகதம  
தெண்்டாம்.
ஆனோல், அமீரின் உேட்டில் புன்னே்க 
அரும்புகின்றது. 
“எதுொனோலும் வி்ரந்து வசால்.”
அமீர உத்ேரவு தபாடுகின்றார. எ்ேச் வசால்ெ 
தெண்டும், எவொறு வசால்ெதெண்டும் என்று, 
வசவ்ெ பார்ககப்பட்டு ்ெத்திருந்ே ொரத்்ேகள் 
வெளிெந்ேனே,
“மரியா்ே்ககுரிய கலீபா அெரகதள! இந்ே 
நூெகத்தில் நம்முன்தனோரகள் ே்ெமு்ற 
ே்ெமு்றயாகத் திரட்டி ்ெத்ே அறிவுச் 
வசல்ெஙகள் உள்ளனே.
கலீபா அெரகதள! பாபிதொனியாவின் வசவவிய 
ொனேவியல் நூல்கள், றிப்பா்ககிரட்டீஸின் மரமம் 
துெ்ககும் நூல்கள், பித்ோகரஸின் எண் இயல் 
அறிவு, தேலீஸ கண்டுபிடித்ே்ெ, 
அரிஸட்்டார்ககஸ, எரட்்டா்கஸதீனிஸ ஆகிதயாரின் 
அரிய நூல்கள் எல்ொம் இரு்ககின்றனே. இ்ெ 
அழிந்ோல், பின்பு ஒருதபாதும் இந்ே மனிே 
இனேத்து்ககு்க கி்்ட்ககாது கலீபா அெரகதள!”
“ஓ அப்படியா? அப்படி மு்ககியமானே்ெ என்றால் 
எமது குரானில் அ்ெ வசால்ெப்பட்டிரு்கக 
தெண்டுதம! அப்படிச் வசால்ெப்ப்டாருந்ோல், 
இெற்றால் என்னே பயன்? இ்ெ குரானில் 
இல்்ெயாயின், குரானு்ககு விதராேமானே்ெ 
அழி்ககப்ப்டத்ோதனே  தெண்டும்.”
கலீபா அமீர  அெரகள், ோம் விஸொசி்ககும், 
இ்ற தூேரின் ொ்ககி்னேத் ‘ேராசாக’ ்ெத்துத் 
தீரப்புச் வசான்னே பின்னேர, வமாகொய வீரரகளு்ககு 
தெவறன்னே தெண்டும்.

நூெகத்தின் கேவுகள் இடித்து வநாரு்ககப்படுகின்றனே. 
நூெக காப்பாளர கண்முன்தனே, அெர தபாற்றிப் 
பாதுகாத்ே வபா்ககிஷம் ேகரகின்றது.
நூெக்க காப்பாளர ேனேது, ொழநாவளல்ொம் ேனேது 
குழந்்ேதபால் பாதுகாத்ே்ெ, ஒரு வநாடியில் 
இல்ொமல் ஆ்ககப்படுெ்ேச் சகி்ககாமல் கண்க்ள 
இறுக மூடி்கவகாள்கின்றார.
மாமன்னேர மகா அவெ்க்ாண்்டரின் கனேவு நகரம் 
அவெ்க்ாண்்டரியா. இந்தியா்ெயும் வென்றேன் 
பின்னேர, ோன் உெ்க வெற்றிவகாண்்டேன் 
சின்னேமாக உெகிதெதய நீளமானே ்நல் நதி 
மத்தித்ே்ர்க க்டலில் கெ்ககும் இ்டத்தில், 
உெகின் ே்ெ நகரமாக அவெ்க்ாண்டிரியா்ெ 
நிரமாணி்ககத் வோ்டஙகி, அது நி்றெ்்டயும் 
ேருணத்தில் ேனேது 32 ெயதில் (கி.மு. 323) அெர 
இறந்து தபானோர. 
அவெ்க்ாண்்டரின் நம்பி்க்க்ககுப் வபாறுப்பானே 
ப்்டத்ேளபதி அே்னே நி்றதெற்றி ்ெத்ோன். 
இது ந்்டவபற்று 950 ெரு்டஙகள் க்டந்ேபின்னேர, 
இந்ேப் தபரெெம் நூெக்க காப்பாளர சிலிதயாமீன் 
கண்முன்தனே ந்்டவபறுகிறது. 
இந்ே நூெகத்திற்கு ெந்ே தசாே்னே இது 
மட்டும்ோனோ? கி.மு. 145 இல் புத்தி ஜீவிக்ளத் 
தூய்மப்படுத்ேல் என்ற தபரில் ஒரு மன்னேன், 
கி.மு. 48 இல் ஜுலியசீசரின் கிளிதயாபத்திரா மீோனே 
காேொல் ஏற்பட்்ட தபாரில் ேெறுேொக என்ற 
முத்தி்ரயு்டன்,  
கி.பி. 270 இல் அரியாசனேச் சண்்்டயில் குளிரகாய, 
கி.பி. 390 இல் சாத்ோன்க்ள ஒழித்ேல் என்ற தபரில்,
எண்ணற்ற சூழநி்ெகளில் பாதி எரித்தும், 
எரியாமலும், கெனிப்பாரற்றுமாகப் பெநூறு 
கண்்டஙக்ளத் ோண்டித் ேப்பிப் பி்ழத்து, இற்்ற 
ெ்ர ஒரு பூட்்டப்பட்்ட நூெகமாகதெனும் இருந்து 
ெந்துள்ளது. 
ஆனோல் இன்று்டன் கிதர்கக, தராம், எகிப்திய, 
இந்திய, அதரபியாவின் அறிவுச் வசல்ெஙகள் 
ேமது அழிவு்ககானே இறுதி நிமி்டஙக்ள 
எண்ணி்கவகாண்டிரு்ககின்றனே.
நூெக காப்பாளர இந்ே நூெகம் பற்றி்க 
தகள்விப்பட்்ட க்ேக்ள ஒன்றன்பின் ஒன்றாக 
நி்னேத்து, கண்ணீர சிந்துெ்ேவி்ட தெவறன்னேோன் 
வசயதுவி்ட முடியும். 

தீ மூட்டல்தீ மூட்டல்
இதயராசன்

வரலாற்றுப் புனைகனத: 
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தோற்ற இனேம் மண்டியிட்டுப் புெம்பத்ோதனே 
முடியும். இேற்குப் பிறகும் இந்ே மண்ணுெகின் 
மூ்ெ முடு்கவகல்ொம் நலிந்ே இனேஙகளின் அறிவுத் 
தேட்்டத்தில் தீ மூட்்டல் அரஙதகறும் என்ப்ே 
அெர அறிொரா?
பூட்டிய நூெகத்தின் காப்பாளர என்ற ெ்கயில், 
ேனேது பணியாளரு்டன் அெற்றி்னே தபணி 
ெந்ேதோடு, தினேமும் ஒரு புத்ேகதமா, சுெடிதயா 
ொசித்ேெரல்ெொ?
அேன் திறம் வேரிந்ேெரு்ககுத்ோதனே அேன் 
வபரு்மயும் புரியும். அறிவுத் தே்டலில் 
ஈடுபடுதொ்ர இரவு தநரத்தில், வமழுகுதிரி 
வெளிச்சத்தில் இரகசியமாக்க கற்பேற்கு 
உேவியிரு்ககின்றார. எத்ே்னே தபரு்ககு அெரகள் 
தகட்்ட நூல்களிலிருந்து குறிப்புகள் எடுத்து்க 
வகாடுத்துள்ளார.
ேன்்னே நாடிெந்தோரின், அறிவுப் பசி்ககு்க 
கு்றவின்றித் தீனிதபாட்்ட அறிவுத்வேயெத்்ே 
ெழிப்தபா்ககன்தபால் க்டந்துதபாக, அெரால் 
முடியவில்்ெ. அது ஒரு இனேத்தின் வசாத்து. பெ 
ே்ெமு்றகளின் அறிவு்ககளஞ்சியம்.
அெரது நி்னேவுத் தி்ரயில் அவெ்க்ாண்டிரியா 
நூெகத்தின் எழுச்சியும் கிளரச்சியுமானே ஜீவிேம் 
வோ்டரபின்றித் தோன்றி ம்றெ்ே நிறுத்ே 
முடியவில்்ெ. அதுமட்டுதம அந்ே நூெகத்திற்கு 
அெர வசயயும் இறுதி அஞ்சலியாகவும் இருந்ேது.
அவெ்க்ாண்்டர சிறுெனோக இருந்ே காெத்தில், 
அன்்றய மாதம்ே அரிஸ்டாட்டிலி்டம் கல்வி 
பயிலும் பா்ககியம் கிட்டியது. எே்னேயுதம 
ஆரெமு்டன் நுணுகி தநா்ககும் திறனு்்டயெனோகத் 
திகழந்ே்மயால் அரிஸ்டாட்டிலின் விருப்பு்ககுரிய 
சீ்டனோகி, உெ்க வெல்லும் மாமன்னேனோகும் 
கனேவு்டன் ெளரந்ேென்.
அரிஸ்டாட்டிலின் மாணெனோனே அவெ்க்ாண்்டர,  
ோன் தபாகும் இ்டவமல்ொம் விஞ்்ானிக்ளயும் 
ஆசிரியரக்ளயும் ேம்மு்டன் அ்ழத்துச் வசன்றார. 
அஙகுள்ள வபாருட் வசல்ெஙக்ள மட்டுமல்ெ, 
அறிவுச் வசல்ெஙக்ளயும் ேன்னு்டன் எடுத்துச் 
வசல்ெேற்தக அந்ே ஏற்பாடு.
அவொறு தசகரித்ே்ெதய அவெ்க்ாண்ட்ரியா 
நூெகத்தில் பாதுகா்ககப்பட்்டனே. அது தமற்கத்திய 
விஞ்்ானேத்திற்கும் அறிவுத்து்ற்ககும் 
தகந்திர நி்ெயமாக மாறியது. நூெகத்தில் 
ஐந்து இெட்சத்திற்கும் தமற்பட்்ட நூல்கள் 
தசகரி்ககப்பட்டிருந்ேனே.
ஒரு மிருக்ககாட்சிச் சா்ெ, ஒரு ோெர இயற் 
தோட்்டம், ஒரு ொனே இயல் ொதனோ்ககு மண்்டபம், 
மியூசியம் எனேப்பட்்ட பல்க்ெ்ககழகம் என்பனே 
அ்மந்து ஒரு அறிவியல் நகரமாகதெ அழகிய 
அவெ்க்ாண்ட்டிரியா திகழந்ேது.
அதில் தபராசிரியரகளாக தம்ெத்தேய 
விஞ்்ானிகளில் வபரும்பாொதனோர ஒரு காெத்தில் 
க்ட்ம புரிந்ேெரகதள. அஙகு கல்வி பயின்தறாதர 
பின்னேர புகழபூத்ே விஞ்்ானிகளாகவும் திகழந்ேனேர.
ஆர்ககிமிடீஸ, அரிஸட்்டார்ககஸ, எர்டாஸத்தீனீஸ 
தபான்தறார இஙகு கல்வி பயின்று, தபராசிரியராகத் 
திகழந்ே தம்ேகள். 
நூெகத்தின் காப்பாளர, பற்றி எரியும் நூெகத்்ேப் 
பார்ககும் ச்கதி, ேனே்ககு இல்்ெ என்ற 
முடிதொடு, இன்னேமும் கண்க்ள மூடியொதற 
மண்டியிட்்டொறு அந்ே்க க்டற்க்ர மணலில்.

நூெகம் தீப்பிடித்திருந்ோல் அேன் சுொ்ெ அெ்ரத் 
ேகி்ககதெண்டுதம. அவொறு ேகி்ககா்மயால்  
மூடுண்்ட இ்மக்ள வமல்ெத் திறந்து 
பார்ககின்றார.
அெரு்ககு அருகில் யாரும் இல்்ெ. கலீபா அமீர 
வசன்று வெகு தநரமாகிவிட்்டது. நூெகத்தின் 
நூல்கள் ெண்டி ெண்டியாக ஏற்றப்படுெ்ே்க கண்டு 
து்ககித்ோலும், நிம்மதிப் வபருமூச்சு விடுகின்றார. 
இஙகு இல்ொவிட்்டாலும், எஙகாெது பாதுகாப்பாக 
இருந்து, அறி்ெத் தேடும் மாணெரகளு்ககு 
உேவினோல் தபாதும் என்ற, அறி்னு்ககுரிய 
மனேப்பாஙகு்டன், ஒரு மர நீழலில் ஒரு 
துறவி்யப்தபாெ அமரதிரு்ககின்றார, நூெக்க 
காப்பாளர சிலிதயாமீன்.
நூெகத்திற்கு முன்னோல்  பெ காெத்திற்கு 
முன்வனோரு நாட்வபாழுதில் ந்்டவபற்ற 
அநியாயத்தி்னே அெரது ோயார கண்ணீரு்டன் 
வசான்னேது, இப்தபாது அெரது நி்னேவுத் தி்ரயில்.
இற்்ற்ககு முன்னூறு ெரு்டஙகளு்ககு முன்னேரானே 
(கி.பி.390) ஒரு ்ாயிற்று்ககிழ்ம, தேொெயத்தில் 
கா்ெ ஆராே்னே நி்றவுற்ற பின்னேர.
அன்்றய பிரசஙகத்தின் எழுச்சியால் 
தூண்்டப்பட்்ட ம்ககள், அந்நிய வேயெஙக்ள 
ெணஙகுபெரக்ளயும், புனிே தெேத்திற்கு எதிராகப் 
தபசுகின்ற விஞ்்ானிக்ளயும் சாத்ோன்களாகவும்,  
சூனிய்ககாரரகளாகவும் உருெகித்ேொதற வீதி்ககு 
இறஙகுகின்றாரகள்.
அப்தபாது ேனேது வீட்டு தெ்ெகள் முடிந்ே 
்கதயாடு, நூெகத்்ே தநா்ககிச் வசன்று 
வகாண்டிருந்ோர, அந்ே நகரத்தில் உள்ள ஒதரவயாரு 
வபண் விஞ்்ானியானே ்ைப்தபஸியா. அெரது 
சிந்ே்னேயில் அடுத்ேநாள் விரிவு்ர்ககுத் 
தே்ெயானே குறிப்புக்ளத் ேயாரிப்பேற்கானே 
நூல்க்ளப் பற்றிதய சிந்தித்து்க வகாண்டு ந்டந்ோர.
யாதரா ஒருெர, விஞ்்ானி ்ைப்தபஸியா்ெ்க 
கண்டிரு்கக தெண்டும்.
“அதோ தபாகிறாள் சூனிய்ககாரி. வி்டாதீரகள். 
துரத்துஙகள். வகால்லுஙகள்......”
ஒருெர பின் ஒருெராக கூ்ககுரலிட்்டொறு, 
்ைதபஸியா்ெ தநா்ககி ஓடினோரகள்.
அெரு்ககு என்னே ந்ட்ககிறவேன்று வேரியாமல் 
நூெகத்தின் முகப்புச் சந்தியில் நின்று, சத்ேம் 
தகட்கும் தி்ச்யத் திரும்பிப் பார்ககின்றார.
மாமிச வெறிபிடித்ே ஓநாய கூட்்டம் ஒன்று, ேனேது 
இ்ர்ய்க ்கதெறு, கால்தெறு, உ்டல்தெறாக 
பியத்துப் தபாட்்டனே.
என்னே? ஏது? என்று நிோனி்ககும் 
கணப்வபாழுதிற்கும் அெகாசம் இல்ொமல், 
்ைப்தபஸியா என்ற ஒதரவயாரு வபண் தம்ே, 
இரத்ேமும் ச்ேயுமாகத் ே்ரயில் சிேறியது.
்ைதபஸியா என்ற இளம் விஞ்்ானியின் 
ே்சக்ளப் புசித்ே ஓநாய்ககூட்்டம் இன்னும் 
இன்னும் இ்ரதேடி வீதி வீதியாக நா்க்கத் 
வோஙகப்தபாட்்டபடி நரமாமிசம் புசி்ககும் 
சாத்ோன்களாய அ்ெந்ேனே. கண்ணில்பட்்ட 
நூல்க்ளயும், சுெடிக்ளயும் எரியூட்டி 
வெறியாடினே.
்ைதபஸியா வபண்களில் படித்ே விஞ்்ானி 
என்ப்ேயும், வகாடூரமாக்க வகா்ெ 
வசயயப்பட்்ட்ேயும், ஒவவொரு மு்றயும் 
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சிலிதயாமீனு்ககு அெரது ோயார உணரவுபூரெமாகச் 
வசால்லும்தபாதும், ஒவவொரு மு்றயும் 
கெ்ெப்பட்டிரு்ககின்றார. ஆனோல் அம்மாவின் 
உணரவுகள் அெரி்டம் பிரதிபலி்ககவில்்ெ. இன்று 
நி்னே்ககும் தபாது அேன் வகாடூரம், இறந்துதபானே 
ோயாரின் முகத்தில் பிரதிபலித்்ே ேனேது முகத்தில் 
பிரதிபலி்ககின்றார.
அந்ே்க வகாடூரத்தின் பின்னேர,  
அவெ்க்ாண்ட்ரியாவில் அறிவியல் என்பது 
சூனிய்ககாரரின் சூனியமாகதெ வெறு்ககப்பட்்டது. 
அத்ே்கயெரகள் தெட்்்டயா்டப்பட்்டனேர.
உதராம் சாம்ராஜயத்தின் ச்ககரெரத்தி ஜஸட்டினியன் 
உத்ேரவின்படி (கி.பி.528) அவெ்க்ாண்்டரியா 
நூெகம் இழுத்து மூ்டப்பட்்டது. 
நூெகம் எரி்ககப்படுெதில் மன்னேனு்ககு உ்டன்பாடு 
இல்்ெதயா! அல்ெது கனேவில் ெந்ே தேெதூேன் 
எரி்ககாதே என்று வசான்னேதோ! வேரியவில்்ெ. 
பூட்டிய நூெகத்தி்னேப் பாதுகா்கக ஒரு 
காப்பாளரும், பராபரிப்பு்ககாப் பணியாளரகளும் 
நியமித்து அெரகளின் ஊதியத்திற்கும் நிரந்ேரமானே 
ஏற்பாடு வசயோன்.
நூறு ெரு்டமாக பூட்்டப்பட்்ட நூெகத்திற்குப் 
பரம்ப்ர பரம்ப்ரயாக ெகித்துெந்ே பேவி 
சிலிதயாமீனு்டன் அஸேமனேமாகின்றது.
உ்டல் ெலுவு்டன், மனேெலுவி்னேயும் முற்றாகதெ 
இழந்துவிட்்டார நூெகத்தின் இறுதி்ககாப்பாளர 
சிலிதயாமீன்.
கண்ணு்ககு எட்டிய வோ்ெவிலுள்ள 
ப்்டவீரரகளின் முகாமில், ப்்டத் ே்ெெரகள் 

தெட்்்டயாடிய அலுப்புத்தீர, மூலி்க்க 
குளியலு்ககானே வெந்நீர அடுப்புகளில், 
அந்ே அருமருந்ோனே புத்ேகஙகள் விறகாகி  
எரிந்துவகாண்டிருந்ேனே. 
ப்்டவீரரகளின் 4000 வெந்நீரத் வோட்டிக்ளச் 
சூ்டா்ககுெேற்கு ஆறு மாேஙகளாக எரிந்து வகாண்த்ட 
இரு்ககப்தபாகின்றது என்பதும், 
நீண்்ட வநடுஙகாெத்தின்பின்னேர, அவெ்க்ாண்்டர 
தபாெதெ அறிவிய்ெ தநசி்ககும் ஒரு ப்கோ்க 
தபரரசன் ைரூன் அல் ரஷீது, ‘்ானேத்தின் இல்ெம்’ 
என்னும் மாவபரும் நூெகத்்ே உருொ்ககுொன் 
என்பே்னேயும்,
அ்ேயும் முர்டரகளானே வமாஙதகாலியர 
எரிப்பாரகள், மாஙகாயத் தீவிலும் ேன்்னேப் 
தபாவொரு துறவி, தீ மூட்்டலில் உயிர 
துறப்பாவரன்று, அெரு்ககு எப்படித் 
வேரியப்தபாகின்றது.
தம்ெ்க க்டற்க்ரயில் ொனுயரந்ே நூெகத்தின் 
உ்டல் துடிதுடித்து எரிந்துவகாண்டிருப்பது தபான்ற 
ஒரு மனேப்பிர்ம, அெ்ர உண்்மவயனேதெ  
நம்பிவிட்்டார. 
அெரது ஒளி மஙகிய கண்களு்ககு, நூெகத்தின் 
தகாபுரத்தி்னே நி்றந்ே கரும்பு்க மண்்டெத்தின் 
தமல், பண்்்டய க்ெத் வேயெமானே மியூச்ுவும், 
்ைதபஸியாவும் வெண்ணிற ஆ்்டயு்டன் இருகரம் 
நீட்டி அ்ழ்ககின்றாரகள்.
“மகதனே! சிலிதயாமீதனே! ஏன் ோமதி்ககின்றாய? 
வி்ரந்து ொ?”

உண்மயாக உ்ைத்துக் க்ைப்பவன்
உரி்ம, ஊதியம், ்பலன்கள், கவுரவம்
என்்ப்வ இன்றி அவமதிக்கப ்பட
ஏய்த்து மமய்ப்பவன் ப்பாய்மவடம் பூண்பவன்
தன் நடிப்பால் உல்க மயக்குமவான்
தகுதிகள் அற்றும் த்லவனாய் மாறுவான்!
மணணின் நம்பிக்்க தன்்ன ஏமாற்றிமய
வாழ்ந்துயரமவான்…வணஙகப ்படுகிறான்!

இப்படி உண்ம ஏஙகிக் கிடக்கவும்
இஙகு ப்பாய்யும் புரடபடாடு ம்பாலியும்
அப்பழுக்கற்ற மவசம் நடிபபும்… நம்
அய்ல முடடாள்கள் ஆக்கி மமாசம் பசயும்
பசப்படிகளும் பவல்லும் இழிநி்ல.
‘பசயல்கள்’ மதாற்று வாய் வீசமச ப்பறும் வி்ல.
எப்படிச சரிதம் ப்பறும் விடுத்ல?
என்று ஓயுமமா இந்த இடர அ்ல?

பமய் முயல்வும், உண்ம உ்ைப்பதும்,
மவர்வ ஊற்றி வி்ைத்திடட பசல்வமும்,
ப்பாய்்ய ம்பாலி்ய மவடப பு்னவி்ன
பு்டத்து நிஜத்்த பதரியும் மு்றகளும்,
்்ப்ய நிரப்பாது ்பண்பன்்்ப நல்கி
்பலம்மசர வாழ்்வ ்பயிற்றும் க்லகளும்,
உய்ய்வத் தூ்ர உயரத்தும் அரசியல்
உறுதியும்…,என்பறம் மணணில் ப்பாலியுமமா?

ப�ொய்மைகள் என்றுதொன் ப�ொகும்ப�ொய்மைகள் என்றுதொன் ப�ொகும்  

த. ஜெயசீலன்
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புதத்கங்களுைன் ்வாழதல, புதத்கங்களுைன் 
இருததல, புதத்கங்கடள அறிமு்கம் வ்யதல 
என்்து ஒரு இனிய அனு்்மவாகும். தமலும் 
மக்்களிடைதய புதத்கங்கடளக் வ்கவாணடு 
வ்ன்று அறிமு்கம் வ்யது புதத்கப்்ண்வாட்டை 
ஊக்குவிததல என்்து இவவினிய 
அனு்்ததிடை அை்கவாக்கும். ்ணடைய 
்கவா்ததிலிருந்து இன்று்டர நூ்்கங்கதள 
இப்்ண்வாட்டின் நிட்க்்களமவா்க இருந்து 
்ந்துள்ளை. 

எனினும் தற்்கவா் சூழநிட்யில இன்றிலிருந்து 
நூல்களும், நூ்்கங்களும் இயஙகும் முட்றடய 
மீள் ்ரிசீ்டைக்குட்்டுதத த்ணடிய நிட்யில 
நவாம் இருக்கித்றவாம். 

நவீை வதவாழினுட்்ங்கள், ்கைனித 
திடரக்குள்ளும் ட்கதவதவாட்த்சியின் 
வதவாகுதி்களுக்குள்ளும் நூல்கடளயும், 
்ஞ்சிட்க்கடளயும், ்ததிரிட்க இதழ்கடளயும் 
வ்கவாணடு்ந்துவிட்ை பின்பு நூல்கடளத 
ததடி நூ்்கங்களுக்குச் வ்லத்வார் எததடை 
த்ர்? வ்ரிய இ்றவாக்ட்க்களில ஒழுங்கவா்க 
அடுக்்கப்்ட்ை நூல்களுக்கு முன்ைவால 
வதவாடு திடரயில (touch Phone) நூல்கடள 
்வாசிததுக்வ்கவாணடிருக்கும் நூ்்கர்்கடளயும் 
நூ்்க உததிதயவா்கததர்்கடளயும், 
்வா்்கர்்கடளயுதம தற்்கவா்ததsல நவாம் 
்கவாணகித்றவாம். அதிலும் குறிப்்வா்க தற்த்வாது 
ஏற்்ட்டிருக்கும் covid 19 வ்ருந்வதவாற்றுப் 
த்ரிைர்்களுக்குப்பின் நூ்்கங்கடள தநவாக்கி 
்வா்்கர்்கள் ந்கர்்டதக் குட்றக்கும் அல்து 
்வாததியமற்்றதவாக்கும் த்வாக்த்க எதிர்்கவா்ததில 
வதன்்ைக்கூடிய ்வாததியக்கூறு்கள் அதி்கரிததுக் 
்கவாைப்்டுகின்்றை.

தற்த்வாது கூைப் வ்ரும்்வா்வாை முன்்ள்ளி்கள், 
்ை்மூ்கநிட்யங்கள், அ்றவநறி நிட்யங்கள் 
வ்றிச்த்வாடிக் ்கவாைப்்டுகின்்றை. இது்டர 
அட்யவா நூ்்கங்கடள ்வா்்கர்்கள் ததடிச்வ்ன்்ற 
்கவா்ம் த்வாய நூலநி்யங்கடளயும், 
நூல்கடளயும் ்வா்்கர்்கடள தநவாக்கி அல்து 
்வாசிப்்தில ஆர்்ம் வ்கவாணை மக்்கடள தநவாக்கி 
அட்யச் வ்யய த்ணடிய மவாற்றுச் சிந்தடை 
முட்றவயவான்றிடைக் ்கடைப்பிடிக்்க த்ணடிய 
்கவா்்கட்ைததில நவாமிருக்கின்த்றவாம். ்ரீட்ட்டய 
டமயப்்டுததிய ்கலவிமுட்ற ்ந்துவிட்ை 

பின்பு ்வாைததிட்ைததிற்கு அப்்வாற்்ட்ை 
வ்வாழுதுத்வாக்கு அம்்ம்மிக்்க நூல்கடளயும், 
அறிவு ்வார்ந்த நூல்கடளயும் ்வாசிப்்டத 
சிறு்ர்்கள் முதல வ்ரியவார்்கள் ்டர 
அடை்ரும் நிறுததிவிட்ைதவா்க நவாம் எணணிக் 
வ்கவாணடிருக்கித்றவாம். ஆைவால உணடமநிட் 
அவ்வா்றவாைதல். அ்ர்்கள் ்வாசிப்்தற்குத 
தயவாரவா்கத் இருக்கி்றவார்்கள். நவாம்தவான் 
அ்ர்்களுக்கு்கந்த ததட்யவாை நூல்கடள 
்ைங்க இன்னும் தயவாரவா்கவிலட் என்்தத 
உணடமயவாைது.

குறிப்்வா்க 10 அல்து 12 ்யதிற்குட்்ட்ை 
சிறு்ர்்கள் நூல்கள் மீதும், ்வாசிப்பின் மீதும் 
எவ்வா்றவாை ஆர்்தடதக் வ்கவாணடிருக்கி்றவார்்கள் 
என்்டத நவாம் அறிந்துவ்கவாணை த்வாது ்் 
ஆச்்ரியமவாை த்க்ல்கள் எமக்குக் கிடைததை. 
உணடமயில நவாம் புதத்கப் ்ண்வாட்டுப் 
த்ரட் என்்ற அடமப்பினூைவா்க மக்்களுக்கு 
்வாசிப்பின் மீது ஆர்்தடத ஏற்்டுததுமு்கமவா்க 
நூல்கடள அறிமு்கம் வ்யயும்த்வாதத இ்ற்ட்ற 
அறிந்து வ்கவாணதைவாம். 

நவாம் எமது மக்்களுக்கு புதத்க ்வாசிப்பிலும், 
புதத்கங்களிலும் ஆர்்தடத ஏற்்டுததுமு்கமவா்க 
புதத்கப் ்ண்வாட்டுப் த்ரட் என்்ற 
அடமப்ட் உரு்வாக்கி அதடை 
இயக்கி்ருகித்றவாம்.

உரு்வாக்்கப்்ட்டுள்ள இவ்டமப்பில 
்்தரப்்ட்ை்ர்்களும் உறுப்பிைரவா்க 
உள்ளைர். புதத்க ்வாசிப்பு, புதத்கப் 
்ண்வாடு மீது ஆர்்முள்ள எ்ரும் 
இதில இடைந்துவ்கவாள்ள்வாம். 
நீதிமன்்ற வீதி, மல்வா்கததில இதன் 
அலு்்்கம் அடமந்துள்ளது. நவாம் எமது 
அடமப்பின் ்ரீட்ட்க்்களமவா்க யவாழ 
குைவாநவாட்டைதய தற்்கவாலி்கமவா்கத தற்த்வாது 
ததர்ந்வதடுததுள்தளவாம். எமது அடமப்பு 
தநரடியவா்க புதத்கங்கடள எழுததவாளர்்கள், 
வ்ளியீட்ைவாளர்்கள், ்திப்்வாளர்்கள் 
ஆகிதயவாரிைமிருந்து வ்கவாள்்ைவு 
வ்யகி்றது. புதத்கங்கடள இதன் மீது 
ஆர்்முள்ள மக்்களுக்கு தநரடியவா்க 
வீட்டிற்த்க வ்கவாணடுவ்ன்று ்ைஙகுகித்றவாம். 
நிறு்ைங்களிற்கும், வ்வாது அடமப்பு்களிற்கும், 
அ்ர்்களின் த்ணடுத்கவாளிற்கிைங்க 
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விநிதயவாகிக்கின்த்றவாம். ததட்யவாை்ர்்கள் 
அலு்்்கததிற்கு தநரடியவா்கவும் ்ந்து 
வ்ற்றுக் வ்கவாள்கி்றவார்்கள். புதத்க விநிதயவா்கம் 
எனும்த்வாது புதத்க விற்்டைடயதய வ்ரும் 
்வாலும் தமற்வ்கவாள்கித்றவாம். புதத்கங்கடள 
்வாஙகு்தற்கு ்்தியற்்ற குறிப்்வா்க நிதி்்தி 
குட்றந்த ்வா்்கர்்களுக்கும், எழுததவாளர்்களுக்கும் 
நூ்்க த்ட் த்வான்று புதத்கங்கடள 
இர்ல ்ைஙகுகித்றவாம். அ்ர்்கள் 
வீட்டிற்க்கு வ்கவாணடுவ்ன்று ்வாசிக்்க்வாம். 
ஒரு மவாதததிற்குள்ளவா்க புதத்கங்கடள 
மீளப்வ்றுகித்றவாம்.

மக்்களிற்கு புதத்கங்கடள ்ைஙகும்த்வாது 
குறிப்்வா்க சிறு்ர்்கதள எமது பிரதவாை 
இ்க்்கவா்க இருக்கி்றவார்்கள். சிறு்ர்்கள் 
தமக்கு உ்கந்த புதத்கங்கடள ஆர்்முைன் 
்வார்க்கி்றவார்்கள். ்வாசிக்கி்றவார்்கள். வ்ற்த்றவாரிைம் 
கூறி அதடை ்வாஙகுகி்றவார்்கள். வ்ற்த்றவாரும் 
தமது பிள்டள்களுக்்கவா்க மறுப்த்துமின்றி 
்வாஙகிக் வ்கவாடுக்கி்றவார்்கள். இதன்மூ்மவா்க 
வ்ற்த்றவார்்களுக்கும் அ்ர்்களுக்குத ததட்யவாை 
நூல்கடள ்ைஙகுகித்றவாம். அ்ர்்களும் 
்வாசிக்கி்றவார்்கள். தமக்கு விருப்்மவாை 
புதத்கங்கள் எட்வயைத வதரிவிக்கி்றவார்்கள். 
இதன்மூ்ம் அ்ர்்களது ்வாசிப்பு ர்டைடய 
நவாம் அறிந்துவ்கவாள்கித்றவாம்.

புதத்க ்வாசிப்பின்மீது மக்்களுக்கு ஆர்்தடத 
ஏற்்டுததுமு்கமவா்க புதத்க ்கண்கவாட்சி்கடளயும், 
புதத்க அறிமு்க விைவாக்்கடளயும் ஏற்்வாடு 
வ்யது நைததுகித்றவாம். இட் ஒவவ்வாரு 
பிரதத் மட்ைததிலும் கிரவாம மட்ைததிலும் 
ஏற்்வாடு வ்யது நைவாததப்்டுகி்றது. குறிப்்வா்க 
சிறு்ர்்கள், மவாை்ர்்களுக்்கவாை நூல்களின் 
அறிமு்க விைவாவிடை நைததும்த்வாது 
மவாை்ர்்கதள குறிப்பிட்ை நி்கழவு்களுக்குத 
தட்டம தவாஙகுகி்றவார்்கள். நூலிலுள்ள 
விையங்கடள ஒவவ்வாரு சி்றவார்்களும் ்வாசிததுக் 
்கவாட்டுகி்றவார்்கள். பின்ைர் த்கட்்கப்்டும் 
த்கள்வி்களுக்கு விடையளிக்கி்றவார்்கள். ்வாட்டு, 
இட், நைைம், நடிப்பு த்வான்்ற ்கட் 
நி்கழவு்களும் நைததப்்டுகி்றது. இதைவால 
சிறு்ர்்கள் தவாம் மகிழச்சி்கரமவா்க இருப்்டத 
உைருகி்றவார்்கள்.

எமது புதத்க விநிதயவா்கததில சிறு்ர்்களுக்்கவாை 
நூல்கள், சிறு்ர் ்ைக்்கடத்கள், குைந்டதப் 
்வாைல்கள், சிறு்ர் ்ஞ்சிட்க்கள் என்்ை 
இைம்வ்றுகின்்றை. இததுைன் ்கவிடத நூல்கள், 
இ்க்கியக் ்கட்டுடர்கள், சிறு்கடத, நவா்ல, 
ஆன்மீ்க ்ஞ்சிட்க்கள், மவாதவாந்த இ்க்கிய 
்ஞ்சிட்க்கள், ்கவா்வாணடு ்ஞ்சிட்க்கள் 
ஆகியைவும் உள்ளை. இட்தவிர எமது 

புதத்கப் ்ண்வாட்டு ்ட்யடமப்பினூைவா்க 
‘எங்கள் முற்்றம்’ என்்ற ்ஞ்சிட்கயின் முதல 
பிரசுரதடதயும் தற்த்வாது வ்ளியிட்டுள்தளவாம். 
்கட், இ்க்கிய ்மூ்க இதைவா்க இச்்ஞ்சிட்க 
வதவாைர்ந்து வ்ளி்ரும்.

்ம்கவா்ங்களில மக்்கள் ஒன்றுகூடும் 
இைங்களவாை ஆ்யத திருவிைவாக்்கள், பி்றந்ததிை, 
திருமை நி்கழவு்கள் ஆகிய்ற்றுக்கு அ்ர்்களின் 
அனுமதிடயப் வ்ற்று அவ்வ இைங்களில, 
புதத்கக் ்கண்கவாட்சி்கள், புதத்க ்வாசிப்பு, புதத்க 
விற்்டை ஆகிய்ற்றிடை தமற்வ்கவாள்்துைன் 
அதனுைன் இடைந்ததவா்க ஆைல, ்வாைல, 
நடிப்பு, இட், நைைம் த்வான்்ற அரங்கப் 
்ண்வாட்டிடையும் வ்யற்்டுததுகித்றவாம். 
இதன்மூ்மவா்க மக்்கடள முற்்றங்களில ஒன்று 
கூட்டி புதத்கப் ்ண்வாடு, அரங்கப்்ண்வாடு 
ஆகிய்ற்றுைன் மக்்கள் முற்்றம் அடமப்ட்யும் 
வ்யற்்டுததுகித்றவாம்.

நிட்ற்வா்க ஒரு விையததிடைக் கூறி 
இக்்கட்டுடரடய நிட்றவுவ்யய்வாவமை 
நிடைக்கித்றன். வ்வாது்வா்க தற்்கவா்ததில 
்்ரும் தததமது வீடு்களில ்ரத்ற்்ட்ற்களில 
த்வாத்கஸ்்களில ்்விதமவாை அைகு்வாதைப் 
வ்வாருட்்கடள அடுக்கிட்ததிருப்்வார்்கள். 
இது ்வார்ப்்தற்கு அை்கவா்க இருக்கும். 
எனினும் நவாம் எதிர்்கவா்ததில அடை்ரது 
வீட்டு ்ரத்ற்்ட்ற்களும் புதத்கங்களவால 
நிட்றந்திருப்்டததய ்கவாை விரும்புகித்றவாம். 
புதத்கப் ்ண்வாடு எனும் புதிய ்ண்வாட்டிடை 
மக்்களுக்கு அறிமு்கம் வ்ய்தனூைவா்க இதடைச் 
்வாததியமவாக்்க்வாம் என்்துைன் மகிழ்வாை, 
ஆதரவாக்கியமவாை, ஜைநவாய்க சூைட்யும் 
இதன்மூ்ம் ஏற்்டுதத்வாம் என்்தும் நமது 
நம்பிக்ட்கயவாகும்.
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குறிஞ்சி எனும் ஊரில் சிென் தகாவில் இருந்ேது. 
அவொெயத்திற்கு வசல்ெ தெண்டும் என்பது 
திருதமனி காெற்காடு எனும் ஊரில் ெசி்ககும் 
குச்சியப்பனின் ஆ்ச. ‘திருதமனி காெற்காடு 
என்று, ஏன் இந்ே ஊ்ர அ்ழ்ககின்றனேர?’ 
என்பது அெனின் நீண்்டநாள் சந்தேகம். 
அேனோல் பாட்டியி்டம் வசன்று விள்ககம் 
தகட்்டான். அேற்குப் பாட்டி, இஙகு பழ்மயானே 
சிென்தகாவில் இருந்ேது; அ்கதகாவில் சிெலிஙகம் 
ச்கதி ொயந்ேது என்கிறார. அேற்கு குச்சியப்பன் 
ஆெொக, என்னே ச்கதி என்னே ச்கதி என்று 
தகட்க; பாட்டி அ்கதகாவில் சிெனி்டம் என்னே 
தெண்டினோலும் கி்்ட்ககும் என்பேனோல், 
வகாள்்ளயரகள் சிெர ெணிகர தபாெ தெ்டம் 
ேரித்து சிெலிஙகத்்ே கு்றந்ே வி்ெ்ககு ொஙக 
நி்னேத்ே க்ே்ய கூறத் வோ்டஙகினோர.

சிெ தினேஙகளில் குச்சியப்பர புறத்்ே 
ெந்ே்்டந்ேனேர வகாள்்ளயரகள். ொழியர 
ெம்சத்தினேர அ்ககாெ ஆட்சியரகள். அவவூர 
சத்திரத்தில் ேஙகி மறுநாள் ொழியரகள் உ்டன் 
சிெலிஙகத்்ே ொஙகும் தநா்ககில் உ்ரயா்டச் 
வசன்றனேர. ஆனோல் ொழியரகதளா  “ேர முடியாது 
அது எஙகள் வசாத்து” என்று கூறியும் தபாகமறுத்ே 
வகாள்்ளயரகள் 
ஆயுேஙக்ள்க 
காட்டி 
மிரட்டினேர. 
ஆனோல் 
ொழியரகள், 
அெரகளு்டன் 
தபாரிட்டு வெற்றி 
வபற்றனேர. 
அ்ேத் ோஙக 
முடியாே 
வகாள்்ளயரகள் 
இரதொடு 
இரொக 
சிெலிஙகத்்ே 
க்டத்ே 
முயற்சித்ேனேர. 

ஆனோல் 
ொழியரகதளா 

சிறந்ே தபார மு்றக்ளப் பயன்படுத்தி 
வகாள்்ளயர க்ள சி்றயில் அ்்ட்ககாது, 
‘தநர்மயாக ொழுஙகள்’ என்று கூறி அனுப்பி 
்ெத்ேனேர. பின்பு ோன் வேரிந்ேது, ெந்ேது 
ெணிகரகள் அல்ெ வகாள்்ளயரகள் என்று. 
தபாரில் தோற்றது ேஙகள் அ்னேெரு்ககும் 
அெமானேம் என்வறண்ணி ேம்்ம ோதம வகா்ெ 
வசயது இறந்து விட்்டாரகள் வகாள்்ளயரகள்.

இரண்்ட்ர ெரு்டத்திற்குப் பின்னேர மாரகழி 
மாேம் இடியு்டன் ஒரு பெத்ே ம்ழ வபயேது. 
ஊதர வெள்ள்ககா்டானேது. சிெ தினேஙகளு்ககுப் 
பின்னேர ஊர ப்ழய நி்ெ்ய அ்்டந்ேது. 
வசந்நிறச்வசல்ென் வசஙகதிர வீசினோன். 
பட்சிகளின் பாட்டு்ககுரல் ஊ்ர எழுப்பியது. 
தகாவில் கே்ெத் திறந்ேனேர பூ்ஜ வசயெேற்காக, 
ஆனோல் சிெலிஙகத்்ே்க காணவில்்ெ. 
வகாள்்ளயரகள் ோன் எடுத்திரு்கக தெண்டும் 
என்று ொழியரகள் நி்னேத்ேனேர. இறந்து தபானே 
வகாள்்ளயரகளின் புேல்ெரகள், ெஞ்சம் தீர்கக 
சிெலிஙகத்்ே எடுத்து்கவகாண்டு கப்பலில் 
பயணம் வசயது வகாண்டிருந்ேனேர. நள்ளிரவில் 
அெரகளின் ந்டமாட்்டம் இருந்ே்ே ஐந்து 

ெயது சிறுென் 
அ்ரநித்தி்ரயில் 
கண்டிரு்க 
கின்றான், 
ஆனோல் 
கனேவென்று 
எண்ணி தபசாது 
இருந்ேது ோன் 
அென் வசயே 
குற்றம்.

ந்டந்ேெற்்ற 
அறிந்ேதும் 
சிறுென் 
உண்்ம்ய்க 
கூறினோன். 
ொழியரகளு்ககு 
அப்தபாது 
தூது ஒன்று 
ெந்ேது. அதில், 
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மாணவர் ஆக்கம் :



உ்டதனே பாட்டி ஊரப் வபரியெரகளி்டம்  
குச்சியப்பனின் பிரச்சி்னே்ககுத் தீரவு கூறுமாறு 
தகட்்டார, அேற்கு ஊரப்வபரியெரகள் இது 
க்டவுளின் அருதள என்று கூறி மகிழந்து 
குச்சியப்ப்னே்க வகாண்்டாடினோரகள். அேன் 
பின்னேர ஊரம்ககளு்ககு பிரச்சி்னே தநரும் தபாது 
உேவியாக இருந்ோர குச்சியப்பன். ஊரம்ககளும் 
அடி்ககடி வசன்று தகட்டு ெருொரகள் ேஙகள் 
பொபெ்னே .

ஊரிற்கு புதிோக ஒருென் ெந்ோன். அென் 
வபயர முத்து. அடி்ககடி ஊர ம்ககள் குச்சியப்பன் 
வீட்டிற்கு வசன்று ெந்ே்ேப் பாரத்ோன்.

அெரகளில் ஒருெ்னே அ்ழத்து, ஏன் அஙகு 
வசன்று ெருகின்றீரகள் என்று வினேவினோன் முத்து. 
அேற்கு அென் அந்ே வீட்டில் எதிரகாெத்தில் 
ந்டப்பெற்்ற கூறும் ஒருென் இரு்ககின்றான், 
அேனோல் ோன் எஙகள் பெ்னே வசன்று 
தகட்டு ெருகின்தறாம் எனே கூறினோன். அென் 
வசால்ெவேல்ொம் ந்ட்ககுமா எனே தகட்்டான் 
முத்து, ஆமாம் ஆமாம் என்று ே்ெயாட்டிச் 
வசன்றான். “ஓ சாமியார ெசி்ககும் இல்ெதம. 
வசன்று தகட்டுெருதொம்” என்று வசன்றான் 
முத்து.

ெரி்சயில் நின்றான் முத்து. குச்சியப்பனு்ககு 
அருகில் வசன்றான், “சாமியாதர! சாமியாதர! 
எனே்ககு பென் வசால்லுஙகள் சாமியாதர” 
என்றான். உ்டதனே பின் நின்ற ம்ககளும் அ்ேதய 
கூறினேர. குச்சியப்ப்னே குச்சியப்ப சாமியார  எனே 
அ்ழ்ககத் வோ்டஙகினேர. ம்ககள் பாட்டியி்டம் 
வசன்று உஙகள் தபர்னே ப்ககத்து ஊரகளு்ககு 
அனுப்பி அவவூர ம்கக்ள பயனே்்டயச் 
வசயயுஙகள் என்று கூறிச்வசன்றனேர.

ெதயாதிபத்ோல் படு்க்கயாக்க கி்ட்ககும்  
பாட்டியி்டம் வசன்ற குச்சியப்ப்னே ேழுவி ஊர 
ம்ககளின் விருப்பத்்ே்க கூறி, அ்ேதய ோனும் 
விரும்புெோக கூறி இறந்ோர பாட்டி.

பாட்டியின் ஆ்ச்ய நி்றதெற்ற தெண்டி 
ஊர ஊராக புறப்பட்்டார குச்சியப்ப சாமியார. 
சிறு பிள்்ளயாக இரு்ககும் தபாது பத்திரி்க 
ஒன்றில் பிரசுரமானே சிெலிஙகத்்ே்க காட்டி “இது 
ோன் எஙகள் ஊர சிெலிஙகம்” என்று  பாட்டி 
கூறியது நி்னேவிற்கு ெந்ேது. அ்ேப்தபாெதெ 
உள்ள சிெலிஙகத்்ே ஊர ஏரியில் எறிந்து 
கி்டப்ப்ே்க கண்டு, சிெலிஙகத்்ே மீட்டு 
அபிதஷகம், ஆராே்னே வசயது ஊர நடுதெ 
்ெத்து ெழிபட்்டார. இ்ே கண்ணுற்ற ம்ககளும் 
ெழிப்ட ஆரம்பித்ேனேர. ேனேது முேல் க்ட்ம 
முடித்து அ்னேத்து ஊரகளு்ககும் வசன்றபின், 
ேனேது விருப்பப்படி குறிஞ்சியில் உள்ள 
சிொெயத்்ே அ்்டந்ோர குச்சியப்ப சாமியார. 
அஙகு வோண்டுகள் வசயதும், அடியாரகளு்ககு 
உேவியும் ேனேது மிகுதி்க காெத்்ே்க கழித்ோர. 
ஊர ம்ககளும் ேமது வசாத்ோனே சிெலிஙகத்்ே 
தபாற்றி பாதுகாத்து ெழிபட்்டனேர.

நாஙகள் நடு்கக்ட்ெ அ்்டந்து விட்த்டாம். 
இனி உஙகள் சிெலிஙகத்்ே மீட்க முடியாது 
என்று இருந்ேது. இ்ே்கதகட்்ட சிறுென் 
அேற்வகாரு தயாச்னே கூறினோன். வகாள்்ளயர 
குழுவின் இருப்பி்டம் வேரிந்து விட்்டோல், 
வி்ரந்து வசன்று சிெலிஙகத்்ே மீட்தபாதம 
என்றான். இ்ே்கதகட்்ட ொழியரகள் 
சிறுெ்னேயும் உ்டன் அ்ழத்து க்டல் தநா்ககி 
வி்ரந்ோரகள். கப்பதொட்டுெதில் திற்ம வபற்ற 
ொழியரகள் வகாள்்ளயர குழுவின் கப்ப்ெ்க 
்கப்பற்றினோரகள். அெரகளு்டன் தபாரில் 
வெற்றியீட்டி சிெலிஙகத்்ே மீட்்டாரகள்.

இேனோல் அெமானேம் அ்்டந்ே வகாள்்ளயரகளில் 
ஒருென் யாரும் அறியாே சமயம் பாரத்து 
சிெலிஙகத்்ே க்டலில் ேள்ளி விட்்டான். 
இேனோல் கெ்ககமுற்ற  ொழியரகள் 
சுழிதயா்ட்ககூடிய ஒருெனின் உேவி வகாண்டு 
சிெலிஙகத்்ே மீட்்டாரகள். அந்ே சமயம் 
பாரத்து சிற்பியின் மகளு்ககு திருமணம் 
நிச்சயி்ககப்பட்்டது. பணத்தே்ெ இருந்ேோல் 
சி்ெ வசயய யாராெது ெருொரகளா, எனே 
எதிரபாரத்து்க காத்திருந்ோர சிற்பி. சிெலிஙகத்்ே 
வகாள்்ளயரகள் க்டத்திச்வசன்றனேர என்பது 
சிற்பி சின்னே்ககண்ணனு்ககுத் வேரிந்ேதும் 
ஆனேந்ே்ககூத்ோடினோர. ொழியரகளி்டம் வசன்றார. 
ம்ககள் உண்்ம்ய்க கூறினேர. ொழியரகள் 
சிெலிஙகத்்ே வகாண்டு ெந்ேனேர.

இ்ே்க கண்்டான் சின்னே்க கண்ணன், இது 
தபாலிச் சிெலிஙகம், உண்்மயானே சிெலிஙகம் 
இது இல்்ெ என்று அடித்து்க கூறினோன் சிற்பி 
சின்னே்க கண்ணன். ஊர ம்ககள் சின்னே்க கண்ணன் 
கூறுெது உண்்ம என்று எண்ணி ொழியரக்ள 
சந்தேகப்பார்ெ பாரத்ேனேர. உ்டதனே ஊர 
ம்ககளில் ஐெர முன்ெந்து சிெலிஙகத்்ே ஏரியில் 
தபாட்்டாரகள். வசன்ற ெரு்டம் வெள்ளம் ெந்ே 
தபாது வபரும் புயல் ெரவிருந்ேது. ஆனோல் 
அந்ே சிெலிஙகத்தின் மகி்ம புய்ெத்ேடுத்து 
வேற்கு தநா்ககித்திருப்பியது. ஆனோல் அந்ே 
சிெலிஙகம் இல்ொேோல் அடுத்ே ெரு்டதம 
புயல் ெந்து ஊ்ரதய அடித்துச்வசன்றது. முன்பு 
அந்ே சிெலிஙகம் ஊ்ரதய காத்ேோல் திருதமனி 
காெற்காடு என்று வபயர ெந்ேது என்று பாட்டி 
கூறி வபால்லுத்ேடியு்டன் ந்டந்து வசன்றார.

குச்சியப்ப்னே அெனேது அம்மா அ்ழத்ேதும், 
க்டக்டவென்று அடுப்பஙக்ர தநா்ககிச்வசன்றான். 
அன்்னே உணவுத்ேட்்்ட வகாடுத்ோர. 
ஆனோல் குச்சியப்பனின் நி்னேப்பு முழுெதும் 
சிெலிஙகத்்ேப் பற்றிதய இருந்ேது. அவொதற 
சிெ ெரு்டஙகள் கழிந்ேது. குச்சியப்பனு்ககு ெந்ே 
கனேவெல்ொம் ந்ட்கக ஆரம்பித்ேது. ஆனோல் 
அ்ே குச்சியப்பன் வபரிதுபடுத்ேவில்்ெ, சிெ 
தினேஙகளு்ககுப் பிறகு அென் தியானேம் வசயயும் 
தபாது பெ காட்சிகள் கண் முன்தனே தோன்றினே. 
இேற்குதமல் வபாறு்ககமுடியாமல் பாட்டியி்டம் 
ேனேது பிரச்சி்னே்ய விள்ககினோன் குச்சியப்பன்.
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ஈழத்து தமிழ் இலக்கியப் பரப்பில் சிறுகதத 
எழுத்ததாளரதாக பரிணமித்து இதழியலில் மல்லிதக 
எனும் இததழ தனியயதாரு மனிதரதாக யததாடங்கி 44 
ஆண்டுகள் யததாடர்ச்சியதாக யெளியிட்டு தடம் பதித்த 
யடதாமினிக் ஷீெதா என்ற எழுத்ததாழுதம தனது 93ெது 
ெயதில் தனது மூச்தசை நிறுத்திக்யகதாண்டதார்.
தண்ணீரும் கண்ணீரும் என்ற சிறுகததத் யததாகுப்பின 
மூலம் 1966 இல் தனது சிறுகதத ஆக்கங்கதள 
யெளிக்யகதாணர்்நத அெரது ஏதனய சிறுகததத் 
யததாகுப்புகளதாக பதாதுதக, ெதாழ்வின தரிசைனம், 
சைதாதலயின திருப்பம், யடதாமினிக் ஷீெதா சிறுகததகள் 
யெளிெ்நதிருக்கின்றன.
ஷீெதாவின பதடப்புகள் சைதாதியத்தின பிடிக்குள் சிக்குண்ட 
ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின மீததான அடக்குமுத்றகள், 
அெர்களது ெதாழ்நிதல, பபதாரதாட்டம் என விரிகின்றன. 
முதல் யததாகுப்பப சைதாகித்ய மண்டலப் பரிசிதனப் 
யபற்றது. யபதாதுவுடதம இயக்கத்தில் இதண்நதுயகதாண்ட 
அெர் முறபபதாக்கு எழுத்ததாளர் சைங்கத்தின 
பததாற்றத்திலும் அதன ெளர்ச்சியிலும் தனதன 
இதணத்துக்யகதாண்டெர். 90களில் யதாழ்ப்பதாணத்தில் 
பததாற்றம்யபற்ற எழுத்ததாளர் ஒனறியத்தின ஆரம்பச் 
யசையலதாளரதாகவும் திகழ்்நதெர்.
ஈழத்தில் அக்கினிப் பரீட்தசை எனக்கருதப்படுகின்ற 
சைஞ்சிதக யெளியீட்டில்1966 இல் அடியயடுத்து தெத்து 
44 ஆண்டுகள் மல்லிதக இததழத் யததாடர்ச்சியதாக 
மதாத இதழதாக - ஒரு முறபபதாக்குச் சைஞ்சிதகயதாக 
தனிமனிதனதாக நினறு யெளியிட்டு சைதாததன 
பதடத்ததமபய இனறு உலயகல்லதாம் அெரது 
நிதனதெ இதணயெழியில் அஞ்சைலி நிகழ்தெ 
பல மட்டங்களிலும் நடதாத்துெதறகுக் கதாரணமதாக 
அதம்நதது. சைஞ்சிதகயின யெளியீட்டதாளரதாக 

ைல்லிமக ஜீவோவுக்கு
புகழஞ்ேலி

ஆசிரியரதாக, விநிபயதாகத்தரதாக 
எனப் பல தளங்களில் 
அ்நத இததழ பதாமர மக்கள் 
மத்தியிலும் யகதாண்டுயசைன்றெர்.
ஈழத்தின மூத்த முனனணி 
எழுத்ததாளர்களின 
ஆக்கங்கதள 
யெளிக்யகதாணர்்நதெர் எனபதுடன நினறுவிடதாது 
எழுத்ததாளர்கள், கதலஞர்கள், ஆயெதாளர்கள் எனப் 
பல்பெறு தளங்களில் இயங்கியெர்களின நிழலுருக்கதள 
அட்தடப் படமதாக இடம்யப்றச் யசையததுடன 
அெர்கதளப் பறறிய அறிமுகத்ததயும் ஒவயெதாரு 
இதழ்களிலும் இடம்யப்றச் யசையதெர்.
மல்லிதக இதழ் பறறி’ விமர்சைன நூலதாக எண்பதுகளில் 
மல்லிதக விமர்சைனங்கள் எனும் நூல் ெரதர் யெளியீடதாக 
1996 இல் யெளிெ்நததமயும் குறிப்பிடக்கூடியது. இததன 
எழுதியெர் ம. பதெயகௌரி.
இெர் எழுதிய கட்டுதர நூல்களதாக அனுபெ 
முத்திதரகள், எழுதப்படதாத கவிததக்கு ெதரயப்படதாத 
சித்திரம், அச்சுத்ததாளினூடதாக ஓர் அனுபெ 
பயணம், யநஞ்சில் நிதலத்திருக்கும் சில இதழ்கள், 
முப்யபரும் ததலநகரங்களில் 30 நதாட்கள் ஆகியன 
யெளிெ்நதுள்ளன.
மல்லிதக இததழ மட்டும் அனறி மல்லிதகப் ப்நதல் 
எனும் நூல் யெளியீட்டு முயறசிதயயும் யததாடங்கி 
எழுத்ததாளர்கள் பலரது நூல்கதளயும் பிரசுரித்து 
பதிப்பதாளரதாகவும் திகழ்்நததார்.
ஈழத்தில் மல்லிதக சைகதாப்தத்தத பததாறறுவித்த மல்லிதக 
ஷீெதாவிறகு எங்கள் முற்றம் இதழும் தனது அஞ்சைலிதயத் 
யதரிவிப்பபததாடு இரண்டதாெது இதழின அட்தடயில் 
அெரது நிழலுருதெப் யபதாறித்து யகௌரவிக்கின்றது.
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வ. சுப்பிரமணியம்

“தம்பீ! ரதாகுலன மதாடுகள் உள்பள ெ்நது 
கனறுகதாலிகதள அழித்துவிடதாலம் 
பதார்த்துக் யகதாள்். நதான ஒருக்கதா 
சை்நததக்குப் பபதாட்டு ெதா்றன” எனறு 
யசைதால்லிவிட்டு விமலதா தனது 
கடகத்ததயும் தூக்கித் ததலயில் 
தெத்துக் யகதாண்டு சை்நததபநதாக்கிப் 
பு்றப்பட்டுச் யசைன்றதாள்.
விமலதா ஒரு இளம் விததெ. 
அெளுதடய கணென மூலம் 
கிதடத்த பத்துப் பரப்புக் கதாணியில் 
பததாட்டம் யசையகி்றதாள். சிறிய பமதட பபதாட்டு முதளக் 
கீதரயும் பக்கத்தில் யெண்டி, கத்தரி, தக்கதாளி 
மரக்கறிகளுடன பக்கத்தில் மரெள்ளியும் யசையதக 
பண்ணப்பட்டிரு்நதது. அததவிடக் கதரபயதார 
முள்பெலிப் பக்கமதாக பதாகல், புபடதால், நீறறுப் பூசைணி, 
பீர்க்கு, யெள்ளரிக்யகதாடிகளும் படர்்நது ெளர்்நது 
பூவும், பிஞ்சுகளுமதாக கதாட்சியளிக்கின்றன. ரதாகுலன 
ஏ. எல் பரீட்தசை முடித்துவிட்டுப் யபறுபபறறிறகதாக 
கதாத்திருக்கி்றதான. அெனுக்கு விெசைதாயம் என்றதால் 
மிகவும் பிடிக்கும். சிறுெயது யததாடக்கம் யபறப்றதாருடன 
ெ்நது பததாட்ட பெதலகளில் மிகு்நத ஈடுபதாடு 
யகதாண்டென. பத்ததாம் ெகுப்பில் விெசைதாயத்தத ஒரு 
பதாடமதாக எடுத்து- அதில் தி்றதமச் சித்தி யபற்றென. 
கம நல அபிவிருத்தி கதாரியதாலயம் யசைனறு விததகதள 
ெதாங்கிெ்நது- அெறத்றச் யசையதக பண்ணுெதில் தனது 
முழுக் கெனத்ததயும் யசைலுத்துகி்றதான. அெனுக்யகதாரு 
தங்தகயும் இருக்கி்றதாள். பிபரமதா எனபது அெளது 
யபயர். அெளும் ததமயதனப் பபதாலபெ படுசுட்டி. 
பத்ததாம் ஆண்டில் படித்துக் யகதாண்டிருக்கி்றதாள். அெள் 
ஓயவு பநரங்களில் பததாட்டத்திறகு ெருெதாள். 
படிப்பும், ததயல் யமசினில் ததயல் பெதலகளுமதாக 
அெளது யபதாழுது பிரபயதாசைனமதாகபெ கழிகி்றது. 
ரியூஜனுக்குப் பபதாெதில்தல. சை்நபதகம் 
ெரும் பதாடங்கதளத் ததமயனிடபம பகட்டுத் 
யதரி்ந துயகதாள்ளுெதாள். மிகு்நத யபதாறுதமசைதாலி. 
ததாயிடமிரு்ந து ததயல் பெதலதயக் கறறுக் 
யகதாண்டெள். மிகு்நத யபதாறுதமசைதாலி. ததாயிடமிரு்நது 
ததயல் பெதலதயக் கறறுக் யகதாண்டெள். சைனி, 
ஞதாயிறு, பபதாயதா விடுமுத்ற நதாட்களில் அெளது 
ததயல் ெருமதானம் நதாயளதானறுக்கு இருநூறு ரூபதாவுக்கு 
குத்றயதாது. ததயலுக்கு பததெயதான கலர் நூல்கள், 

யபதாத்ததான, யதறிகள், கூக்குகள் 
சைகலெறத்றயும் யமசின ஊசிகதளயும் 
நித்றயபெ ெதாங்கிப் பத்திரப்படுத்தி 
தெத்திருக்கி்றதாள். சிறுெயதிபலபய 
ததாய ததக்கி்ற உடுப்புகளுக்கு 
யபதாத்ததான ததத்தல், யதறிகள் ததத்தல் 
ஆகிய பெதலகதள மனமுெ்நது 
கறறுக் யகதாண்டெள். தக ததயல் 
பெதலகளில் ஈடுபட்டிரு்நததாலும்்... 
ெதாய... பதாடமதாக்க பெண்டிய 
இலக்கியப் பதாடத்திலுள்ள பதாடல்கதள 

மனனஞ்யசையது யகதாண்படயிருக்கும். தசைெ சைமய 
பதாடத்தில்- விபெகதான்நத சைதப நடதாத்தும் பரீட்தசை’யில் 
முதறபிரிவில் சித்தியபறறு பல தரதாதரப் பத்திரங்களுக்குச் 
யசைதா்நதக்கதாரியதாகத் திகழுகி்றதாள். அெளது ததயல் 
ெருமதானப் பணத்தத ததாய யததாடுெபதயில்தல. ஒரு 
உண்டியல் ெதாங்கிக் யகதாடுத்து அதறகுள்பள பசைமித்து 
தெக்கும்படி - ததாயதாரின ஆபலதாசைதனதயப் பினபறறி 
நடக்கின்றதாள்.
வீட்டுச்சைதாப்பதாட்டுச் யசைலவுக்கும், பிள்தளகளின இதர 
யசைலவுகளுக்கும் விமலதாததான ெழிெதக யசையகி்றதாள். 
த்நததயினறி ெதாழ்கின்றனர். சிக்கனமதாக ெதாழ்ெதனதால் 
கடன என்ற ஒரு யசைதால் இல்லதாமபல தமது 
ெதாழ்க்தகதயக் யகட்டித்தனமதாகச் யசைலுத்துகின்றனர். 
பததாட்டத்தில் கிதடக்கும் மரக்கறிகள் விறகி்ற கதாபசை 
நதாயளதானறுக்கு ஐம்பது ரூபதாவுக்கு குத்றயதாமல் 
கிதடக்கும். அது சீனி, பதயிதல, பதால்மதா, மிளகதாய, 
மல்லி, யெங்கதாயம், பூடு, பதங்கதாய, எண்யணய ெதாங்க 
உதவும்.
விமலதா “உதழப்பனவிலும் பதார்க்க, ஒறுப்பனவு 
பமல்” என்ற கூறறினபடி பிள்தளகதளயும் பழக்கி 
தெத்திருக்கி்றதாள்.
அெர்கள் ெதாழும் கிரதாமத்தில்- ‘கிரதாம முனபனற்ற 
அபிவிருத்திச் சைங்கம்’, ‘சிக்கனச் பசைமிப்பு, கடனதிட்டம்’ 
என்ற நல்ல தகங்கரியத்ததயும் நடதாத்தி ெருகின்றது. 
அதன அங்கத்தினர்கள் ஒவயெதாருெருக்கும் ஒரு 
பசைமிப்புப் புத்தகம் ெழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதில் 
பசைமிப்புச் யசையகின்ற இதளஞர், யுெதிகளுக்கு 
ெருடதா்நதக் கூட்டத்தில் பதாரதாட்டுப் பத்திரம் ெழங்கிச் 
சி்றப்பிப்பதார்கள். அதன ததலெர், யசையலதாளர், 
தனதாதிகதாரியதாக ஓயவு யபற்ற பள்ளி ஆசிரியர்கள் 
தனனலமற்ற பசைதெ யசையகின்றனர்.

வளரும ்பயிமர 
முமளயில் வேரியும
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ரதாகுலனும், பிப்றமதாவும் ஒறறுதமயதாக தமது பசைமிப்பு 
விடயத்தில்  முழுக்கெனத்ததயும் யசைலுத்தினர். குருவி 
பசைகரித்துக் கூடு கட்டுெது பபதால- தமது பசைமிப்பில் 
எவெளவு பணம் பசைர்்நதிருக்கி்றது எனறு கணக்குப் 
பதார்த்து அகமகிழ்்நது பபதாெதார்கள்.
இப்படிபய ெருடங்கள் ஓடி மத்ற்நதன. ரதாகுலன 
தனது பட்டப் படிப்தப யதாழ். பல்கதலக்கழகத்தில் 
பமறயகதாள்கி்றதான. பிப்றமதாவும் ஏ. எல் பரீட்தசை எழுதி 
விட்டதாள். நிச்சையம் தி்றதமச் சித்தி கிதடக்கும் என்ற 
நம்பிக்தகயுடன இருக்கி்றதாள்.
இப்பபதா யதனனமரங்களும் கதாயக்கத் யததாடங்கி.. 
அெர்களது வீட்டுத் பததெதயயும் பூர்த்தி யசையது- 
மதாதத்தில் கிளியண்தண கதடக்கு 50 பதங்கதாய 
வீதம் விறகின்றனர். அெர் ஒரு பதங்கதாய எண்பது 
ரூபதாவுக்கு ெதாங்கி நூறு ரூபதாவுக்கு விறகி்றதார். 
யசைவவிளநீரும் குதலக்கணக்கதாக கதாயத்துத் 
யததாங்குகி்றது. ெளவிலுள்ள பயனதரு மரங்கள் கதாயக்கத் 
யததாடங்கியதும்- இனனுமினனும் பயிர்ச்யசையதக 
ஆர்ெம் அதிகரித்தது. மதாதல பநரங்களில் அயலில் 
ெசிக்கும் ெசைதிகுத்ற்நத பிள்தளகளுக்கு கணிதம், 
ஆங்கிலம், விெசைதாயம் ஆகிய பதாடங்கதள அண்ணனும், 
தங்தகயும் பமறயகதாண்டிரு்நதனர். அதனதால், அயலெர், 
உ்றவினர்களின அனதபயும், நனமதிப்தபயும் 
யபற்றனர். “யதயெத்ததால் ஆகதாயதனினும் முயறசி 
தன யமயெரு்நதக் கூலிதரும்” என்ற உண்தமதய 
மற்றெர்களும் உணரும்படி ெதாழ்்நது யசையல்முத்றயில் 
கதாட்டினர்.

ததமயனிடம் ஒரு தசைக்கிள், தங்தகயிடம் ஒரு 
தசைக்கிள். அவெளவுததான. ஆடம்பர உடுப்புகபளதா... 
தகயடக்கத் யததாதலபபசிபயதா, பமதாட்டதார் தசைக்கிபளதா 
கிதடயதாது. அெர்கபளதாடு ஒத்த ெயதினர் கல்வியில் 
முனபன்றமுடியதாது பபதானதாலும்... பமதாட்டதார் தசைக்கிள்+ 
தகப்பபசி+ ஆடம்பர உடுப்புகள் என யெளிநதாட்டில் 
அண்ணனமதார் பனிக்குளிரில் உத்ற்நது- கஷடப்பட்டு 
உதழத்து அனுப்பும் பணத்தத துஷபிரபயதாகம் யசையது 
ஊததாரிகளதாக உலதாெருகின்றனர். ெதாழ்வின உயர்வுக்கு 
ெறுதம ஒரு கதாரணம் எனபததன உணர்்நதெர்கள் 
சீரதான- யசைழுதமயதான ெதாழ்க்தக யநறிதயக் 
கதடப்பிடிப்பர்.
கிரதாம முனபனற்ற அபிவிருத்திச் சைங்கம் ஆண்டு பததாறும் 
பங்குனிமதாதத்தில் ெருடதா்நதக் கூட்டமும்- விதளயதாட்டுப் 
பபதாட்டியும் நடதாத்தி ெருகின்றது. அது மூனறு நதாட்கள் 
யததாடர்்நது நதடயபறும். முதல்நதாள் விதளயதாட்டுப் 
பபதாட்டி, இரண்டதாம் நதாள் பகிரங்க கூட்டம், யசைன்ற 
கூட்ட அறிக்தக யததாடக்கம் ெரவு யசைலவு கணக்கு 
ெதாசிக்கப்படும். மூன்றதாம் நதாள் பயிர்ச்யசையதகக் 
கண்கதாட்சியும் யெறறி யபறப்றதாருக்குப் பரிசைளித்து, 
பதாரதாட்டுப் பத்திரமும் யெறறிக்கிண்ணங்கள்- விருதுகள் 
ெழங்கப்படும். அெர்களுள் முன னிதல ெகித்தெர்கள் 
ரதாகுலனும் பிப்றமதாவும் எனறு யசைதால்லவும் பெண்டுமதா? 
விளதாத்தி மரத்தில் பததாடம் பழக் கிதளதய ஒட்டி அதில் 
கதாயத்த பழங்கள் சில பதார்தெயதாளர்களின மனததத் 
யததாட்டது. இருெருக்கும் ெழங்கப்பட்ட பத்திரத்தில்... 
“விதளயும் பயிதர முதளயில் யதரியும்” என்ற ெதாசைகம் 
யகதாட்தட எழுத்தில் இடம்யபறறு இரு்நதது.

⚪
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நா்ள்ககு பா்டசா்ெ 
விடுமு்ற என்போல் அதிக 
தநரம் தூஙகொம் என்று 
எண்ணி்கவகாண்த்ட ொசித்து்க 
வகாண்டிருந்ே க்ேப் புத்ேகம் 
்கநழுவி கீதழ வீழந்ே்ே 
மறந்து உறஙகிவிட்த்டன். 
மிகவும் ஆழந்ே உற்ககத்தில் இருந்து ்க, கா்ெ 
முறு்ககி அலுப்வபடுத்து்க வகாண்டு மீண்டும் 
வபட்சீற்்ற இழுத்துப் தபாரத்தி்கவகாண்டு 
ஓ்ெப்பாயில் பாம்புதபாெ சுருண்டு 
படுத்து்கவகாண்த்டன். வீட்டு விறாந்்ேயில் கி்டந்ே 
சீனியப்பு பு்கத்து்கவகாண்டிருந்ே சுருட்டுப்பு்க 
ெயித்்ே்க குமட்டியது. நித்தி்ர வெறியில் சரியானே 
தநரத்்ே்ககூ்ட பார்ககவில்்ெ. 
கா்ெ ஆறு மணியிரு்ககும் விடிய வெள்ளணதெ 
எழும்பி வீட்டு தெ்ெக்ள வசயது 
வகாண்டிரு்ககும் அம்மா முத்ேம் வபரு்ககுெதும், 
சட்டிபா்னே கழுவுெதும் அ்ரத்தூ்ககத்தில் 
என்னு்்டய காதில் ஒலித்து்க வகாண்டிருந்ேது. 
அப்பா கிணற்றில் ேண்ணி அள்ளுகிறார என்ப்ே 
கிறீச்... கிறீச்... என்னும் உளண்டிச் சத்ேம் 
நிருபித்து்கவகாண்டிருந்ேது.
விடிய வெள்ளணதெ ெழ்ககத்து்ககு மாறாய 
ஏதோ ஒரு சத்ேம்  என் காதில் விழுகிறது. இந்ேச் 
சத்ேம் என்னேொக இரு்ககுவமன்று எண்ணு்கயில் 
என் இேயம் ப்டப்ட்ககத் வோ்டஙகியது. ஏன்? 
இந்ேச் சத்ேம் என் வநஞ்சில் ஒரு ப்டப்டப்்ப  
ஏற்படுத்ே தெண்டும் என்று அந்ே சத்ேத்்ே்க 
கூரந்து வசவிமடுத்தேன். ஆம் மரம் வகாத்தும் 
சத்ேம்ோன். ப்ககத்து வீட்டு குஞ்சண்்ண வீட்்ட 
மரம் ேறி்ககிறாஙகள் தபாெ என்று என் மனே்ே 
சமாோனேம் வசயது வகாண்த்டன். இல்்ெ...
இல்்ெ... அந்ேச் சத்ேம் இன்னும் பெமாக 
என்காதில் ஒலித்ேது. அது எஙக்ட முற்றத்து தெம்பு, 
நான் ஊஞ்சொடிய தெம்பு, தோழரகதளாடு 
கூட்்டாஞ்தசாறு ச்மத்து வி்ளயாடிய நிழல், 
வகந்தி வி்ளயாடிய இ்டம், குச்சி முறிச்சு 

பல்துெ்ககியது, நுளம்பு்ககு 
தெப்பம் இ்ெயும், 
வகாட்்்டயும் தசரத்து 
பு்கதபாட்்டது, பூவில் 
சுட்்ட ெ்டகம், வெள்ளி்க 
கிழ்மகளில் நாவூறு்ககு 
கட்டிய தெப்பம் கு்ழ இந்ே 

மரத்தில் ோன் முறிச்சது, காளி தகாயில் ெள்ளியம்மா 
க்ெயாடிய தெப்பம் கு்ழ... என்று மனேது்ககுள் 
நி்னேத்ேொதற முற்றத்து்ககு ஓடி ெந்தேன்.
“ஐதயா! நிப்பாட்டுஙதகா!” என்று வசால்லும் தபாதே 
க்்டசி வகாத்தோடு கம்பீரமாய நிழல் ேந்து நின்ற 
எஙகள் வீட்டு கு்்ட மரம் சரியத் வோ்டஙகியது. 
அந்ே்க காட்சி்ய என்னோல் இன்றும் மற்கக 
முடியவில்்ெ. எேற்கு இ்ேத் ேறிச்சீஙகள்? என்று 
அப்பா்ெ்க தகட்்டதபாது அெர ொயிலிருந்து 
ொரத்்ேகள் ெருெேற்குள் கண்களில் கண்ணீர 
வசாரிய ஆரம்பித்ேது... அப்பா!.... அப்பா!... என்னே 
ந்டந்ேது வசால்லுஙதகா? என்று திரும்பத் திரும்ப்க 
தகட்த்டன். “அப்...பம்மா... அப்பம்மா...” என்று 
ொரத்்ேகள் முழு்மயாகாமல் அப்பாவின் ொய 
தி்ககு மு்ககாடியது... “அப்பம்மா்ககு என்னே ந்டந்ேது? 
ஏன் அப்பா அழுகுறீஙகள்” என்று அப்பா்ெ 
கட்டிய்ணத்து உலுப்பி்க தகட்த்டன்... “அப்பம்மா 
வசத்துட்்டா... ேஙகம்” என்று கூறி்கவகாண்த்ட என்்னே 
இறு்ககி அ்ணத்து்கவகாண்்டார...
எப்தபாதுதம ேனேது வபா்க்க ொயால் எனே்ககாய 
பெ க்ேகள் கூறுெதும், நான் சாப்பி்டாமல் அ்டம் 
பிடி்ககும் அந்ே்க கணஙகளில் அன்பாய தசாறூட்டி 
என்்னே அரெ்ணப்பதும், புளியஙவகாட்்்ட 
பிளந்து திண்்ணயிதெ கரியால் ோய்கதகாடு கீறி 
என்தனோடு ோயம் வி்ளயாடுெதும், சுருட்டு ொஙகத் 
ோற காசிெ மிச்சத்து்ககு புளுட்த்டா வராபி ொஙகச் 
வசால்லுறதும் நீோதனே பாட்டி என்று கிழவியின் 
நி்னேவுகள் என் வநஞ்சில் ஆரப்பரி்கக கண்களில் 
கண்ணீர ஊற்வறடுத்துப் பாயந்ேது. “அழாே பிள்்ள... 
எல்ொம் விதி... அப்பம்மா க்டவுளிட்்ட தபாட்்டா” 
என்று வசால்லி என்்னே ஆறுேல்படுத்தி எனேது ே்ெய 

நிழல்
வ. ஜ�ாபின்

புன்ைானலக்கட்டுவன்
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ெருடி்கவகாண்்டார அப்பா. என்னோல் அப்பம்மாவின் 
இறப்்ப ஏற்று்கவகாள்ளதெ முடியவில்்ெ. 
ஏவனேன்றால் எனேதுெகில் என்்னேத் தேெ்ேயாக்க 
வகாண்்டாடிய கிளவி அெள் ோன். எனே்ககு பால் 
அப்பம் பிடி்ககும் என்று நி்றயப் பால் விட்டு 
அப்பம் சுட்டுத் ேந்ே அப்பம்மா. நான் கிழவி என்று 
வசல்ெமாகத் ே்டவினோலும் வபா்க்க ொயால் சிரித்து 
விட்டு ேன் மடியில் இருத்தி்கவகாள்ொள் என்்னே.
திடீவரன்று நி்னேவுகளிலிருந்து நீஙகி அப்பம்மா்ெ 
இப்பதெ பா்கக தெணும் என்று விம்மி... விம்மி... 
அழுதுவகாண்த்ட அப்பம்மா வீட்்ட தபாறது்ககு 
ேயாராதனேன். ேறித்து விழுந்ே மரத்்ேச் சுற்றி ஒரு 
காகம் பறந்துவகாண்த்ட இருந்ேது... அந்ே மரத்தில் 
கட்டியிருந்ே அேன் கூட்டில் முட்்்டயிட்டு அ்்ட 
காப்பேற்குள் அேன் கூடு க்ெந்ேதபானே்ேப் 
தபாெ நம்ககு நிழொயிருந்ே தெம்பும், எனே்ககு 
நிழொய இருந்ே கிழவியும் என்்னேவிட்டுப் பிரிந்து 
தபானோரகள். 
இந்ே்க க்ே்ய நான்காம் மாடியில் 

இருந்து எனேது இரண்டு பிள்்ளகளு்ககும் 
வசால்லி்கவகாண்டிரு்ககின்தறன்... என்்னே அறியாமதெ 
கண்ணீர ஊற்வறடுத்துப் பாயகிறது... இது பனி காெம் 
பனிம்ழ வகாட்்டத் வோ்டஙகுகிறது... நி்னேவுெகில் 
பின்தனோ்ககிச் வசன்ற நான்... மீண்டும் நி்னேவு்ககுத் 
திரும்பு்கயில்... என் வோ்ெதபசி ஒலி்ககிறது... 
“ைதொ... ைதொ... பிள்்ள அம்மா க்ே்ககுறது 
விளஙகுோ?” 
“ஓம் அம்மா வசால்லுஙதகா... சுகமா 
இரு்ககிறியதளா?...” 
“ஓம்பிள்்ள... நா்ள்ககு அப்பம்மா்ட 30ெது 
நி்னேவு தினேம். ெழ்மதபாெ நீ அனுப்பினே காசு்ககு 
மர்க கண்டுகள் ொஙகியாச்சுப் பிள்்ள...” என்று 
வசால்ெேற்குள் அ்ழப்பு துண்டி்ககப்படுகிறது. 
ேஙகத்தின் கணெர தெ்ெ முடிந்து உள்தள 
ெருகிறார... இெள் தெ்ெ்ககாக வெளிதய 
வசல்கிறாள்...
நன்றி : உேயன்

⚪
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விளங்கவா வமவாழியில
அ்றும்
ஒலிவ்ருக்கிச் ்ததம்
வ்விப்்வாட்றடயக் கிழிக்கும்
ஒரு்க்்கம் ்மஸ்கிருதம்
இன்வைவாரு ்க்்கம் அரபு
மறு்க்்கம் ்வாளி...
மை இறுக்்கம் இருக்்க
ஒப்புதமவா மைது?

தைக்குத தைக்கு எைத
துடுக்குத தைததில
பிடுஙகுப்்ட்டு
ஆளணி த்கட்டு
ஆதரவு ்கவாட்டி
மவார்க்்கங்களில த்ர்ப்பு
வதருவுக்வ்கவாரு த்கவாயில
வ்ருந்திருவிைவாவ்னில
அ்றுகி்ற ஒலியன்றி
ஆன்ம இ்யிப்பிற்கு
இைதமதுமற்்ற
ட்கப்வ்வாருள் அழி்ன்றி
்யனுணதைவா மக்்கட்கு?

எம்மதததிலும்
இட்றநவாட்ை மிலட்
தம்மதத தட்க்்கைம்
வமததிை வமததிை
சிததததில வதளிவிலட்

ஒவவவாப பெருஞ் சத்தங்கள்
புததர் ஞவாைததின்
்வாரம் ம்றந்தைர்
நபி்களின் நவாட்ைம்
நவின்றிை மவாட்ைவார்
தயசுவின் சீைர்
தநசியவார் தநயதடத
வித்்கவாைந்தர் விளக்்கம்
வி்ரமவாய புரியவார்
்ைஙவ்கைக் ்கவாட்டித
தைம் ்திதவதவான்ட்றதய
மீணடு மீணடு
ஒப்பு்ர் வதளிவின்றி
்ததம் வ்ருகுத்ன்றி
்வாததியம் ஏது?

புததியில எ்ர்க்கும்
புரிந்திைவா வமவாழியில
்கவா்ததுக்வ்கவாவ்வாப்
வ்ருஞ்்ததங்கள்
வ்விப்்வாட்றடயக்
கிழிக்கும் நிட் 
மவாற்றிை முயலும்
வதளித் ஞவாைம்
எை அறியவாதரவா!

2019
்ளரி மின்னிதழ

அழ. பகீரதன்
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“வேயொனே நீ வசரமப்ப்டாே... என்னோெ எழும்பி 
ந்ட்கக முடியும்.  ்கய விடு நா... ந்ட்ககுதற’’என்ற 
சஙகுநாேன் கட்டிலின் விளிம்பில் இருந்ேபடி கால்க்ள 
நிெத்தில் ஊன்றி எழுந்து ந்ட்கக முயன்றாலும் 
வேயொ்னேயின் உேவி அெரு்ககு தே்ெயாகத்ோன் 
இருந்ேது. வேயொ்னேயின் தோளில் ேன் ெெது்க்ய 
தபாட்டு்கவகாண்்டெர...
“யம்மா வேயொனே என்னே ொசல் ெ்ர்ககும் ொன்னு 
ெற்புறுத்தி எழுப்பினிதய அப்படி என்னேம்மா விதசசம்?”-
ஆரெத்தோடு்கதகட்்டார.
“அப்பா ஒஙக தபரன் அோன் நம்ப சின்னேண்ணதனோ்ட 
மகன் சுதெந்ேன்ோன் இந்ே மு்ற ந்ட்ககும் காமன்கூத்துெ 
மன்மேன் தெசம் கட்டி இரு்ககான். ெந்து பாருஙகதள 
மன்மேராஜதனே ெந்ே மாதிரி இரு்ககு” என்றெள் 
“அதுமட்டும் இல்ெப்பா ரதி தெசம் கட்டியிருப்பது 
யாருன்னு வேரியுமா?”
“வசால்லுமா வசான்னோத்ோதனே வேரியும்’’ ஆெதொடு 
தகட்்டார, சஙகுநாேன்.
“யாருமில்ெ அது ெந்து நம்ப கதணசுமாமாதொ்ட 
எ்ளயமகன் சுதரசுோன். அென் வசெப்பு்ககும் அது்ககும் 
அந்ே ரதி தேவிதய தநரா ெந்து நி்ககிற மாதிரி இரு்ககு 
ரதி, மன்மேன் தெசம் இந்ே வரண்டு தபத்து்ககும் 
எவெளவு வபாருத்ேமா இரு்ககுது வேரியுமா?’’
என்று வசால்லும் தபாதே ொய ஊறப் தபானோள் 
வேயொ்னே.

அதே தநரம் இ்்டயில் ெந்ே சஙகுநாேனின் ம்னேவி 
சிெகாமி வேயொ்னே்ய பாரத்து,
“இந்ோப்புள்ள நீ வபரியப்பாெ கூட்டி்ககிட்டு ொசலு்ககு 
தபா. நா விவுதி ேட்்ட எடுத்து்ககிட்டு பினோெதய 
ெரதறன்” என்று வசால்லிவிட்டு சாமிய்ற்ககு தபானோர. 
இந்ே சிெகாமி சஙகுநாேனு்ககு இரண்்டாந்ோரமாக 
ொ்ககுப்பட்்டெள். சஙகுநாேனின்  மூத்ே ோரம் இருந்ே 
ெ்ர்ககும் அெளு்ககு எந்ே குழந்்ே குட்டியும் இல்்ெ. 
அதேநி்ெ்மோன் இன்்ற்ககு சிெகாமி்ககும்.ஆனோல் 
வேயொ்னே இந்ே வீட்டில் இருப்போல் சிெகாமி்கதகா 
சஙகுநாேனு்கதகா பிள்்ளயில்்ெதய என்ற 
ெருத்ேதமயில்்ெ.
வேயொ்னே யாரு?...
சஙகுநாேனின் ேம்பி அழகிரியின் மகள்ோன்.
வேயொ்னே்ககு விபரம் வேரிெேற்கு முன்தப இெளின் 
ேந்்ே அழகிரி இறந்துவிட்்டோல் இெளு்ககு எல்ொதம 
வபரியப்பா சஙகுநாேன்ோன். விே்ெயானே இெளின் 
அம்மா ்ேெம்மா, வபரியண்ணன் ்ெயாபுரி 
சின்னேண்ணன் வபான்்னேயன் மற்றும் எல்ொ உறவுகளும் 
இருந்ோலும் இெளு்ககு வபரியப்பா தமல்ோன் உயிரு.
“இந்ோபாரு வேயொனே உன்னே விட்டுட்டு ஓம்புருசன் 
இன்வனோருத்திய கூட்டி்ககிட்டு ஓடிட்்டாதனேன்னு 
நீ கெெப்ப்டாேம்மா. நம்ம மதுரவீரன் சாமியும் 
அப்படித்ோன் வபாம்மியம்மாெ விட்டுட்டு 
வெள்்ளயம்மாஙகிற  வபாண்தணா்ட தபாயி 

மண்உயிர் 
மல்லினக சி. குமார்
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தசந்துட்்டாரு. அப்புறம் அெரு வேயெமாகி 
வபாம்மியம்மாெ தசத்து்ககிட்்டாருோதனே நீ கெெ 
ப்டாே. இப்்ப்ககு அெதனோ்ட வநனேப்ப விட்டு 
வீசிட்டு ்ேரியமா இரு. அென் எப்படியும் ஓ 
காெடி்ககு ெந்துோன் தசருொன்...” என்று சஙகுநாேன் 
இெளு்ககு ஒரு நம்பி்க்க்யயும் ்ேரியத்்ேயும் 
ேந்ேோல்ோன் வேயொ்னே புருசன் கட்டிய ோலி்ககு 
மரியா்ே்கவகாடுத்து ெயது முதிரந்ே வபரியப்பா 
சஙகுநாேனு்ககு ஆேரொகவும் ஊன்று தகாொகவும் 
இருந்து ெருகிறாள். அெள் சஙகுநாே்னே 
அ்ழத்து்கவகாண்டு நி்ெப்படி்யத் ோண்டி 
ொசலு்ககு ெந்ேதும் ொசலில் கூடி நின்றெரகளில் 
ஒருென் “இனிதம யாரும் சத்ேம் தபா்டாதீஙக 
வபரியப்பா ெந்துட்்டாரு” என்றான். இஙகு பெதபர 
சஙகுநாே்னே வபரியப்பா என்றுோன் அ்ழப்பதுண்டு. 
எனேதெ வபரியப்பாொனே சஙகுநாேன் வேயொ்னேயின் 
உேவிதயாடு ரதி-மன்மேன் நிற்கும் இ்டத்திற்கு 
தபானேதும்  ரதி-மன்மேன் தெசஙகள் கட்டிய 
சுதெந்திரனும் சுதரசும் ்கவயடுத்து பணிவு்டன் 
சஙகுநாே்னே ெணஙகினேர. அெரக்ள ேடுத்ே 
சஙகுநாேன் “தெணாஙக நீஙக என்னே ெணஙககூ்டாது, 
நான்ோன் உஙக்ள ெணஙகணும், ஏன்னோ 
நீஙவகல்ொம் வேயெப்பிறவிஙக” என்றார. அதேதநரம் 
வீட்டு்ககுள் இருந்து விபுதி ேட்த்டாடு வெளியில் 
ெந்ே சிெகாமி ேட்்்ட சஙகுநாேன் ்கயில் பிடி்கக 
வசால்லி்கவகாடு்கக அெர அ்ே ொஙகி்கவகாண்்டார. 
அெரின் ்ககள் நடுஙகத் வோ்டஙகினே. உ்டதனே 
வேயொ்னேயும் அெதராடு தசரந்து ேட்்்டப் 
பிடித்து்கவகாண்்டார. விபுதி்ககு மத்தியில் கற்புரத்்ே 
ஏற்றி ‘’வகாழந்்ேகளு்ககு நம்ம வகாெவேயெத்ே 
வநனேச்சி விபுதிய ெச்சி விடுஙக” என்றாள்.
சஙகுநாேனும் முப்பது முப்பத்வேட்டு்கதகாடி 
தேெரக்ளயும் அ்ழத்ேதோடு இந்ே தோட்்டத்தில் 
குடிவகாண்டிரு்ககும் விநாயகன், முருகன், மாரி, காளி 
மற்றும் எல்்ெ வேயெஙகளவயல்ொம் தெண்டி 
பின் இறுதியாக ேன் ேம்பி அழகரசாமி்யயும் 
அ்ழத்ேெரு்ககு அருள் ேட்டி விட்்டது தபால்...
“ம்ககள்களா நா வசால்லுறே தகளுஙக ஒஙகளுககு எந்ே 
தீஙகி்னேயும் தநராே ெண்ணம் நீஙக ஊரெெமா எஙக 
ஆடிப்பாடி தபானோலும் நா ஒஙகளு்ககு வோ்ணயா 
இருந்து காப்பாத்துதென்... இது சத்தியம் மு்ககாலும் 
சத்தியம்!” என்று உறுதியாக வசால்லிவிட்டு எரியும் 
கற்புரச்சு்டரு்ககு தமல் ்க்ய நீட்டி சத்தியம் 
வசயேெர பின் சுயநி்னேவிற்கு ெந்ேெர, ரதி்ககும் 
மன்மேனு்ககும் வநற்றியில் விபுதி்யத் வோட்டு 
்ெத்ோர.
“மாமா அப்படிதய ஒஙக ்கயாெ எஙகளு்ககும் 
விபுதிய ெச்சி விடுஙக” என்றான் காமன்கூத்து 
பாட்டுமாஸ்டர மாரிமுத்து. மாரிமுத்து மாஸ்டர 
காமன்கூத்து ப்டல்க்ள மட்டுமல்ெ அரிச்சுனேன் 
ேெசு, வபான்னேர சஙகர, நல்ெேஙகாள் பா்டல்கதளாடு 
சஙகரோஸ சுொமிகளின் நா்டக பா்டல்க்ளயும் 
தியாகராஜபாகெேர, சின்னேப்பா தபான்தறார பாடிய 
பா்டல்க்ளயும் இன்றும் வீட்டில் ேன் ப்ழய 
ஆரதமானிய வபட்டி்ய எட்டு்ககட்்்ட்ககும் 
இழுத்து்கவகாண்டு பாடுொர. இெரின் ந்ரத்ே 

ே்ெமுடி முன்ப்ககம் உதிரந்து பாதி ே்ெ ெ்ர 
ெழு்க்க விழுந்திருந்ோலும் பின் ப்ககம் பி்டரி ெ்ர 
நீட்டி்கவகாண்டிரு்ககும் மயிர பாகெேர கட்்்ட நி்னேவு 
படுத்தி வகாண்டுோன் இரு்ககிறது.
“மாரிமுத்து இந்ே காெத்து பாட்டு என்னே பாட்்டா? 
எல்ொதம கீறல் விழுந்ே கிரம்தபான் ேட்டு தபாெத்ோன் 
எதுவுதம வெெஙகாே பாட்்டாத்ோன் இரு்ககு. நீ 
நம்ம காெத்து தியாகராஜபாகெேர பாட்்ட பாடுப்பா. 
அதுத்ோன் பாட்டு...” என்று மாரிமுத்து்ெ அெரின் 
ெய்ே ஒத்ே சிெ ப்ழய கட்்்டகள் பா்டச்வசால்லி 
தகட்பதுண்டு இதில் சஙகுநாேனும் அ்டஙகுொர. 
“மாரிமுத்து நா்ள்ககு நீதயா நாஙகதளா நீஙக 
வசத்துதபாயிட்்டா அப்பறம் இஙக இந்ே மாதிரி 
பாட்்ட தகட்கதொ இல்ொட்டி ஓம்மாதிரிப்பாடுதொ 
ஆதளஇரு்ககாது. இதுவெல்ொம் முடிஞ்சு தபாயிரும் 
தபாெ இரு்ககு’’என்பார சஙகுநாேன். அே அந்ே ப்ழய 
கட்்்டகளும் ஆமா ஆமானேனு...
இப்பவும் மாரி குரலில் ஓர இனி்மோன்
விபுதி்ய விரல்களில் எடுத்ே சஙகுநாேன்... “நீ 
கிட்்ட ொ மாரிமுத்து” என்று மாரிமுத்து்ெ அருகில் 
அ்ழத்து வநற்றியில் விபுதி்ய இட்்டெர “நீ இந்ே 
காமன்கூத்து பாட்்ட ஒன்தனோ்ட மட்டும் அழிஞ்சி்டாம 
இப்ப இரு்ககுற இந்ே சின்னேஞ் சிறுசுகளு்ககும் 
வசால்லி்கவகாடு தெணுமுண்ணா  இந்ேகூத்ே நீ 
அப்படிதய ஒரு  வபரிய்கவகாப்பியிெ எழுதி ்ெ”  
என்றார.
“மாமா அந்ே தெ்ெவயல்ொம் ந்டந்து்ககிட்டுத்ோன் 
இரு்ககு’’ என்ற மாரிமுத்து “என்தனோ்ட 
மூத்ேப்தபரன்  அந்ே திவனேஷ் இரு்ககாதனே அென் 
இந்ே பாட்்்ட எல்ொம் என்னேதமா சீடீன்னு 
ஒன்னு இரு்ககாதம... இேல்ெோதனே எடுத்து 
ெச்சியிரு்ககிறான்... அேமட்டுமில்ெ இன்னும் ப்ழய்க 
கூத்துப்பாட்்்டவயல்ொம் எடுத்துோன் ெச்சிரு்ககிறான்” 
என்றார. இ்ே்கதகட்்ட சஙகுநாேன் “இ்ே்க 
தகட்க வராம்ப சந்தோஷமா இரு்ககு” என்றான்.                                  
“வபரியப்பா ஒஙக காெத்திெ கிரம் தபான் ேட்டுத்ோன் 
வபருசா இருந்திச்சி. ஆனோ இப்ப சீடிேட்டு ெந்திருச்சி. 
காெம்மாறிதபாச்சு.  விஞ்்ானேம் ெளரெளர 
இன்னேம் என்னேன்னேதமா மாறதபாவுது” என்றான் 
வசல்ெப்பாரதி. இந்ே இ்ள்ன்ோன் தபானே மு்றயும் 
சிெவபருமான் தெசஙகட்டியென். இந்ேமு்றயும் 
இென்ோன் இதே தெசத்்ே்க கட்்டதபாறான். “சீடி.. 
வ்ட்க. வகாம்யுட்்டர.. வெ்கவ்டாப்.. வசல்தபான் 
என்று இது்ககுள்்ளதய வீண் வபாழு்ே இன்்றய 
இ்ள்ரகள் கழி்ககிறாரகள் என்று வசால்ெ 
முடியாது. எம்்ம விட்டு வோ்ெந்துப்தபானே க்ெ 
கொச்சாரத்்ே தேடி்கவகாண்டுோன் இரு்ககிறாரகள். 
இந்ே காமன் கூத்திலும் பெ இ்ள்ரகள்  இன்்றய 
நி்ெயில் வகாழும்பில் தெ்ெ வசயயும் ஒருென் 
ேன்னு்டன் தெ்ெ வசயபெரக்ள பாரத்து ‘ொஙக்டா 
மச்சான்கதள எஙகத் தோட்்டத்திெ காமன் கூத்து 
ந்டத்ேப்தபாறாஙக நீஙகளும் ொஙக. தபாயப் 
பாரத்துவிட்டு ெருதொம்’ என்று அதில் சிெ்ரயாெது 
தோட்்டத்து்ககு அ்ழத்து ெந்து காமன் கூத்்ே 
காட்டுெதில் ஆரெம் உள்ளெறாக இரு்ககிறாரகள்.
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நிச்சயமாக அெரகள் ெ்டபகு்யதயா அல்ெது  கிழ்ககு 
பகுதி்ய தசரந்ேெரகளாகதொோன் இருப்பாரகள்... 
எனேதெ இந்ே கூத்து்க க்ெவயல்ொம் என்்ற்ககும் 
அழியாது” என்றான் வசல்ெபாரதி. அெனின் தபச்சு 
சஙகுநாேனின் மனே்ே குளிர ்ெத்ேது. அெர 
ேன்முன்னோல் ெந்து நின்ற அ்னேெரு்ககும் திருநீறு 
்ெத்துஅனுப்பினோர “எஙக வபரியப்பா எல்ொரு்ககும் 
விபூதி்ய பூசிவிட்டுட்்டாரு’’ என்ற வெஙகத்டசு...ேன் 
இ்டது ப்கக தோளில் கி்டந்ே ேப்்பமாரப்பு ப்ககம் 
திருப்பி எடுத்து இ்டதுபுற மாரப்பு பகுதியில் பதிய 
்ெத்து இ்டதுஅ்ககுள் பகுதியில் அழுத்தி்கவகாண்டு 
இரு்க விரல்களிலும் அடிப்பேற்கு ெசதியாக 
ேப்படி்ககும் பிரம்புக்ள பிடித்து்கவகாண்்டார. 
அதேதபாெ இெரின் தகாஸடியானே மற்ற 
இருெரும ேயார நி்ெயிெ இருநேனேர.                               
மாரிமுத்துமாஸ்டரும்... ஒரு புதிய வேம்தபாடு 
பிள்்ளயார துதி்யப் பா்ட ஆரம்பித்ோர.                                                                                          
“பிள்்ளயார அப்பதனே - சிென்
வபற்வறடுத்ே வபரு மகதனே
அறிஞ்சமட்டும் நாப்பா்ட
வேரி்சவிஙக மனேம் வபாறு்கக
ஆடுகின்ற பிள்்ளயரகளு்ககு
அழு்ககு ஏதும் தநராம யானே
வமாகத்தோதனே — எஙக மாணி்கக பிள்்ளயாதர...”
என்று ஓஙகி குரவெழுப்ப... அ்ே வோ்டரந்து ேப்ப 
மதனேஜர வெஙகத்டசுவும்  இெரு்டன் தசரந்ே மற்ற 
இருெரும் ேப்படிவயா்ச்ய எழுப்ப...
‘’அத்ட...! அடுத்ே தோட்்டத்து்ககாரனுஙக இந்ேமாசி 
மாே காமன் கூத்ே வோ்டஙகிட்்டானுஙகத்டா....’’ 
என்று ப்ககத்து தோட்்ட ம்ககளும் வசால்லுமளவு்ககு 
இெரகளின் ேப்தபா்ச ஓஙகி ஒலித்ேது.
‘’ெருசத்தில்மாசி மாசம்
ெளர வபாற தேதிப்பாரத்து
அமாொச நாள்கழித்து
அடுத்து ெரும்நாள் மூன்றாம்
நாள் பாரத்து...’’
என்று காமன் பா்டல் வோ்ட்ர மாரிமுத்து இழுத்து 
பா்ட ேப்படி சத்ேமும் ஒலி்கக இந்ே ேப்படி்ககு 
ஏற்றொறு ரதியும் மன்மேனும் முன்னும்பின்னுமாக 
அழகாக ேஙகள் கால்க்ள எடுத்ோ்ட....
முேற் படி அரிசி்ய சஙகநாேன் வீட்டிதெதய  
ொஙகி்கவகாண்டு
அடுத்ேடுத்ே வீடுகளு்ககும் பா்டல் ஆ்டல் 
ேப்தபா்சதயாடு அெரகள்
தபாய்கவகாண்டிருந்ோரகள். ெயத்து ம்ககளும் அதில் 
கெந்து்கவகாண்்டாரககள்.
... ரதிதய ரதி்ககிளிதய
ரதி்கதகத்ே மன்மேதனே...’’
அப்பா்டல் வோ்டர...  ப்ற ஓ்ச முழஙக ரதி மேன் 
ஆட்்டமும் க்ள்ககட்டியது.
இந்ே ெயத்்ே விட்டு எதிர ெயத்து்ககுப் தபாகும்ெ்ர 
அ்ேதய பாரத்து்கவகாண்டிருந்ே சஙகுநாேன் அேன்பின் 

வேயொ்னேயின் உேவிதயாடு வீட்டு்ககுள் தபாய  
கட்டிலில் சாயந்ேர...
வபரியப்பா ரதி மேன் தெசஙகட்டிய நம்ம 
சுதெந்திர்னேயும் சுதர்ெயும் பாரத்தீஙகத்ோதனே 
அவுஙக வரண்்டப்தபரு அப்படிதய ரதிமேன் தநராதெ 
ெந்ே மாதிரியிதய இரு்ககாஙகத்ோதனே?’’என்ற 
வேயொ்னே “அவுஙக வரண்டுதபத்து்ககும் ஊரு 
கண்தணபட்டுடும் தபாெ இரு்ககு’’ என்று வியந்து 
வசான்னேெள்... “இருஙக வபரியப்பா ஒஙகளு்ககு 
டீ தபாட்டு எடுத்து்ககிட்டுெரதறன்... ஆனோ...
வகாஞ்சம வசாணஙகும்’’ என்றெள் அஙகிருந்து 
வசல்ெ விபூதி ேட்த்டாடு அஙகு ெந்ே சிெகாமி சாமி 
ப்டத்து்ககு முன்னோல் உள்ள திண்்ணயில் விபூதி 
ேட்்்ட ்ெத்துவிட்டு... சஙகுநாே்னேப் பாரத்து 
“இந்ே மு்ற தெஷஙகட்டியதிெ பாதிப்தபரு புது 
வபாடியன்கள்ோன்... தூதுென்
கூ்ட ஒஙக கூட்்டாளி வஜபமாெதயா்ட மகன் 
தபால்ராஜோனோம்” என்றாள்.
“பாரு எல்ொரும் தசரந்து இந்ே கூத்ே ெளரப்பதில் 
எவெளவு ஆரெமா இரு்ககாஙக என்பே நி்னே்கக 
எவெளதொ சந்தோஷமா இரு்ககு’’ என்ற சஙகுநாேன் 
நிமிரந்து உட்காரந்ோர. சஙகுநாேன் இந்ே மாதிரி 
அந்தி தநரத்தில் பிளாஙகட்்்ட இழுத்துப் தபாரத்தி்க 
வகாண்டு கண்ணயரும் பழ்ககம் வகாண்்டெர... ஆனோல் 
இப்வபாழுது...
“இந்ே தபால்ராஜ கல்ெரப் வபருநாள் அன்னி்ககி 
ந்டந்ே ்ானேவசௌந்திரி நா்டகத்திெ இென்ோன் 
்ானேவசௌந்திரியா நடிச்சான்’’ என்று வசால்லி்க 
வகாண்த்ட குசினிப்ப்ககம் ந்டந்துப் தபானோள்.
சஙகுநாேனே மீண்டும் கட்டிலில் சாயந்ோர. ஆனோல் 
உற்ககம் ெரவில்்ெ. உள்ளத்து்ககுள் உறஙகி்க 
வகாண்டிருந்ே அந்ே அழகரசாமி- இெரின் உ்டன் 
பிறப்பானே அந்ே ேம்பியின் நி்னேவு விழித்து்க 
வகாண்்டோல்... இெரால் எப்படி உற்ககம் வகாள்ள 
முடியும்.
0
“அண்தண... இவெளவு காெமா நாம ொழந்ே அந்ே 
எ்டத்ே விட்டுட்டு இஙக ெந்துட்வ்டாமின்னு கெ்ெயா 
இரு்ககா? எஙகளு்ககும் கெெத்ோன். அந்ே வகாத்மெ 
வி்கத்டாரியா அ்ண்ககட்டு ஆரம்பிச்சோெத்ோன் 
நாம நம்ம வபாறந்ே இ்டத்ே விட்டுட்டு ஓடித்திரிந்ே 
தோட்்டத்ே விட்டுட்டு கும்பிட்்ட மாரியாத்ோ்க 
தகாயில் ஆத்ேஙகர முருகன் ஆெயம். காட்டுெ 
உள்ள ெனேத்து சின்னேப்பர.  நாம... வேயெம் தபாெ 
வநனேச்ச அந்ே காமன் வபாட்்டல் எல்ொத்்ேயும் 
விட்டுப் பிரிஞ்சிட்டு... அல்தொெ்ககெதொெப்பட்டு 
அெசரம் அெசரமா ்கயில் வக்டச்ச்ே வொறியிெ 
அள்ளிப் தபாட்டு்ககிட்டு இந்ே தோட்்டத்து்ககு ெந்து 
தசரந்திட்த்டாம். அஙக நாம விட்டு ெந்ேவேல்ொம்... 
அப்படியள ேண்ணி்ககுள்ளப் வபாயிருச்சி! நாம 
எே எே வபருசா எண்ணி வபருமபட்வ்டாதமா 
அதுவெல்ொத்்ேயும் ேண்ணி விழுஙகிருச்சி...’’ என்று 
கெ்ெதயாடு வசான்னோன் சஙகுநாேனின் ேம்பியானே 
அழகரசாமி.
“அழகரு நாம பாதுகாத்துெந்ே வபறுமதி     
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எல்ொதம... சின்னோப்பின்னேமா வபாயிருச்சிோண்்டா...
ஆனோ அந்ே காமன்வபாட்்டல்... அ்ே வந்னேச்சாத் 
ோண்்டா எனே்ககு வராம்ப ெருத்ேமா இரு்ககு.
நாம அஙகிருந்து ெரறப்ப அந்ே காமன் வபாட்்டல் 
திண்்ணயிெ இருந்து ஒரு பிடி மண்்ணயாெது 
வகாண்டுெந்திருந்ோ... அது என் மனேசு்ககு எவெளதொ 
ஆறுேொ இருந்திரு்ககும். ஆனோ... அ்ே்ககூ்ட வகாண்டு 
ெரல்்ெதய... நம்ம அப்பா காெத்திெ  இருந்து 
இந்ே தோட்்டத்திெ ெருசா ெருசம் இந்ே காமன் 
கூத்ே ந்டத்துனேவுஙக இந்ே கூத்ே ஒரு வேயெ க்ெயா 
வநனேச்சி ந்டத்தி ெந்ோஙக... பாதுகாத்து ெளரத்ோஙக.  
நாமலும் தெஷஙகட்டி  ஆடிதனோம். எத்ேனேப்தபரு...
அந்ே கூத்ே எவெளவு அழகா ந்டத்திதனோம். ஆனோ 
நம்ம்ககூ்ட தெஷஙகட்டி ஆடினே நம்ம ஆளுஙவகல்ொம 
அந்ே நீர தே்ககத்ோெ தி்ககாலு்ககு ஒருத்ேரா...
பிரிஞ்சிப் வபாயிட்்டாளுஙகதள’’ என்று ேன் ேம்பி 
அழகரசாமியி்டம் வராம்ப கெ்ெயாக வசான்னோர 
சஙகுநாேன்.
ேன் உ்டன்பிறப்பு கெ்ெப்படுெ்ேப் பாரத்ே 
ேம்பி்ககாரன்...
“என்னோண்தண அது்ககு நாம என்னோ வசயய..? 
அந்ே காமன் வபாட்்டல் அந்ே ெயஙகள், தகாயில்கள் 
எல்ொதம ேண்ணீயிெ மூழகிப் தபானே மாதிரி நாம 
ஒண்ணா நின்னு ந்டத்ேதினே கூத்துகளும் ேண்ணி்ககுள்ள 
மூழகிப் வபாயிரிச்தசன்னு கம்ம்ன்னு இரு்கக 
தெண்டியதுோன்..’’ என்ற அழகரசாமி...
“அண்தண இந்ே தோட்்டத்திெ விசாரிச்ச அளவு்ககு 
காமன் கூத்ேன்னு ஒண்ணு ந்டந்ேோக எந்ே ே்டயமும் 
இல்்ெயாம். அப்படி காமன் கூத்ேப் பார்கக இந்ே 
தோட்்ட ம்ககளு்ககு ஆ்சயா.. இருந்ோ.. வரண்டுத் 
தோட்்டம் ோண்டிப்தபாயத்ோன் விடிய விடிய 
அஙகத்ேஙகித்ோன் கூத்ேப்பாத்துட்டு ெருொஙகளாம்.” 
என்றான்.
அ்ே தகட்டு சற்று தயாச்னே வசயே சஙகுநாேன்...
“அழகரு இது்ககு முன்னே நீ வசான்னிதய நாம 
இருந்ே தோட்்டத்திெ நாம ந்டத்தினே கூத்து எல்ொம் 
நீரு்ககுள்்ளதய மூழகிப்வபாயிருச்சின்னு... அத்ட 
நீயா இப்படி வசல்ெணும்  நம்மதளா்ட கூத்து்க 
க்ெவயல்ொம் மூழகிப்வபாயிரிச்சின்னு வசால்ெதெ்க 
கூ்டாது.. நாம ஏன் அப்படி வந்னே்ககணும்...? நாம 
உயிரு வபாழச்சு்க வக்ட்ககுறதுனோெ... அந்ே கூத்ே நாம 
இந்ே தோட்்டத்திெ ந்டத்திதய்க காட்்டணும்!’’ ஒரு 
உறுதிதயாடு வசான்னோர.
“என்னோண்தண... இந்ே தோட்்டத்திெ அதுவெல்ொம் 
சரிப்பட்டு ெருமா? அதோ்ட இந்ே தோட்்டத்திெ 
எெனு்ககும் வபருசா எந்ே க்ெ ஆரெமுமில்ெ.ஏதோ 
வபாம்பள சனேஙகளு்ககு மட்டும் அதுெ வகாஞ்சம் 
ஆரெம் இரு்ககுதபாெ இரு்ககு.’’என்ற அழகர
“அது மட்டுமில்ெ இது ்டவுன் ஓரத்து தோட்்டம்....
பார, மியூசி்ககல் வஷாவ, சிடி... வ்ட்ககின்னுத்ோன் 
வக்டப்பானுஙக... ப்ழய க்ெ கொசாரத்்ே 
மறந்துட்்டானுஙகப் தபாெத்ோன் இரு்ககு” என்று அழகர 
வசான்னேதும்... அெ்னே ஏறிட்டுப் பாரத்ே சஙகுநாேன்...
“அப்படிவயல்ொம் வசால்ெ முடியாது. மஙகிப் 
தபாயிரு்ககிற அந்ே ஆரெத்்ே நாமத்ோன் தூண்டி 

வி்டணும். தெண்ணான்னு ஒது்ககித் ேள்ளுரெனுஙக 
பத்துப் தபராயிருந்ோ... ஏத்து்ககப் தபாறனுவுஙக 
அ்சிப்தபராெது இஙக இருப்பானுஙக.’’ என்ற 
சஙகுநாேன்... “பாதர நாம மட்டும் இந்ே தோட்்டத்திெ 
காம்னே நட்டு கூத்ே மட்டும் ந்டத்திட்த்டமின்னோ....
எல்ொரு்ககும் ஆரெம் ேன்னோெப் வபாஙகி 
ெடிஞ்சிடும்...’’ என்றார .
“அண்தண நீ வசால்லுறதும் நல்ெ தயாசனேோன்,  
பாதி்ககுப் பாதிதபரு கண்டிப்பா ஏத்து்ககுொஙகத்ோன்.’’ 
என்ற அழகரசாமி...
“அண்தண... அப்படிதய இந்ே தோட்்டத்திெ காமன் 
ந்டத்ேனுமின்னு முடிவுப் பண்ணினோலும் அது்ககு 
மு்ககியமா  ஒண்ணுத் தேெத்ோதனே..? ‘’
“அது என்னோ அப்படி மு்ககியமானேது?’’
“என்னோண்தண  அப்படி்க தகட்கிற.... அதுோண்தண 
உயிரமண்ணு...!’’
“ஆமாண்்டா இது்கவகல்ொம் மு்ககியமானேது அந்ே உயிர 
மண்ணுோண்்டா...’’ என்ற சஙகுநாேன்.. “ஏண்்டாத்ேம்பி 
அே வகாண்்டெரமுடியாோ்ககும்? எஙதகயாெது ஒரு 
தோட்்டத்திெ காமன் எரிச்சப் வபாட்்டல்ெ இருந்து ஒரு 
பிடி உயிர மண்ண்க வகாண்டு ெரதெண்டியதுோதனே...’’ 
என்றார. இ்ே்கதகட்்ட அழகிரி்ககு சிரிப்புத்ோன் 
ெந்ேது.
“அண்தண  அது என்னோ மிட்்டாயா தபாய்க 
தகட்்டதும் அள்ளி்க வகாடு்ககுறது்ககு? அது உயிர 

்தவாய்கம் 101 இ்தழ்

தவாய்கம் 101 ்து இதழ மட்ய்க எழுததவாளர் 
மலலிட்க சி. குமவார் ஓரவாணடு நிடைவுச் 
சி்றப்பிதைவா்க வ்ளி்ந்துள்ளது. அதி்க ் க்்கங்களுைன் 
வ்ளி்ந்துள்ள இதழ ஒன்றின் விட் 100 ரூ்வா 
மட்டுதம.
எங்கை புதத்கம், புக் ்வாப், வ்ண்வா புதத்க 
்வாட் மற்றும் மல்வா்கம் புதத்க ்ண்வாட்டு 
்ட்யடமப்பிலும் ததசிய ்கட் இ்க்கியப் 
த்ரட்ச் வ்யற்்வாட்ைவாளர்்களிைமிருந்தும் வ்ற்றுக் 
வ்கவாள்ள்வாம்.

ஆசிரியர் 
ஆடிய்வாதம் வீதி.

வ்கவாக்குவில
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மண்...”என்றென்... “என்னேண்தண வெபரம் வேரிஞ்ச 
நீதய இப்படி வசால்லுற...?
நாம வபாறந்து ெளரந்ே ஆத்ே்ககரத் தோட்்டத்திெ...
நீ எத்ே்னேதயாவமாற  காமன் கூத்ே ந்டத்திருப்ப..
எப்பொெது யா்ரயாெது காமன் எரிச்ச 
திண்்ணயிெ இருந்து ஒரு பிடி மண்ண அன்னியன் 
அள்ளி்ககிட்டுப் தபாக விட்டிருப்பியா?  அடுத்ேென் 
ெந்து காமன் எரிச்ச வபாட்்டல்ெ இருந்து உயிர 
மண்ண எடுத்ே்ககிட்டு வபாயிட்்டா தோட்்டத்து்கதக 
ஆகாதுன்னு ஒரு ஐதிகம் இருந்திச்சு ோதனே? அது்ககு 
கட்டுப்பட்டுத்ோதனே எல்ொதம ந்டந்திச்சி. அதே 
கட்டுப்பாடுோதனே அஙக உள்ள தோட்்டஙகளிலும் 
இரு்ககும். கட்டுப்பாட்்ட மீறி எந்ே தோட்்டத்திெயும்... 
ொஙக்டா ெந்து உயிர மண்ண அள்ளி்ககிட்டுப் 
தபாஙக்டான்னு அனுமதி்க வகாடு்ககதெ 
மாட்்டானுஙக. அெனுஙக உயிர மாதிரிோன் இந்ே 
உயிர மண்்ணயும் காப்பாத்துொனுஙக. எெ்னேயும் 
அள்ளவி்டமாட்்டானுஙக’’
அழுத்ேமாகதெ வசான்னோன் அழகரசாமி.
“ஆமாண்்டா நீ வசால்லுறதும் உண்மத்ோன்... ஆனோ..
இ்ேவயல்ொம் பாரத்ோ இஙக காமன் கூத்ே 
ந்டத்ேதெ முடியாது தபாெ இரு்கதக...’’என்று 
வநஞ்்ச ே்டவியெர...
“ஏய அழகிரி... எப்படியும் இந்ே தோட்்டத்திெ நாம 
காமனே நட்டு ெச்சி கூத்ே ந்டத்தி்ககாட்்டணும்!”
தி்டமாகதெ வசான்னோர சஙகுநாேன்.
“அண்வண வேளிொகத்ோன் வசால்லுறிஙகளா?’’ 
என்று அழகரசாமி்க தகட்க... “ேமபி எ்ே நாம 
அந்ே ேண்ணி்ககுள்ள தோத்துட்டு ெந்தோதமா அே 
நாம இஙக தேடி எடு்ககணும். காமனே எப்படியும் 
ஊண்்டனேமின்னு என்ற ்ெரா்ககியம் என் மனேசு்ககுள்ள 
வநெ்ககுத்தி நி்ககிது. வரண்டு நா்ள்ககிமுன்னே... 
நாதனே மன்மேன் தெஷஙகட்டி ஆடுறமாதிரி ஒ கனேவு. 
ஆனோ... அந்ே்க கனேவுெ.. நீ ெந்து என்னே தீெச்சி்க 
வகாழுத்துற மாதிரி ஒரு சம்பெம்!
காரியமில்ெ்டா.. அப்படிதய நாச்வசத்ோலும் அந்ே 
சாவு்ககு முன்னே இந்ே தோட்்டத்திெ காமன்  கூத்ே 
எப்படியும் ந்டத்தி்க காட்டி்டணும். ஆனோ அது 
வநறதெறுமா..?”என்றெர, “இது மாசி மாசம். வரண்டு 
தோட்்டத்து்ககு அப்பாலுள்ள தோட்்டத்திெ காமன் 
எரி்ககப் தபாறாஙகளாம். இஙக வபரட்டு்ககளத்திெ 
ெந்து தநாட்டிஸ ஒட்டிட்டுப் தபாறானுஙக. ஆனோ 
இஙக...?”
வபருமூச்சு விட்்டெர.
“காமன் நட்டு அந்ே கம்பத்தோ்ட மன்மேன் 
ப்டத்்ேயும் எரிச்சி எரிச்ச எ்டத்திெ மண்ணு சூடு 
ேணியிறது்ககுள்ள திண்்ணயிெ இருந்து ஒரு பிடி 
உயிரமண்ண யாரு்ககும் வேரியாம எடுத்து்ககிட்டு  
ஒதர ஓட்்டமா ஓடி ெந்து தசரந்தி்டனுமின்னு எனே்ககு 
வெறியா இரு்ககு! இந்ே வெறி தீயா உள்ள்க வக்டந்து 
எரியுது’’ ஒரு ஆதெசத்தோடு வசான்னோர.
அெரின் முகத்்ேயும் அதில் குடி்கவகாண்டிரு்ககும் 
வெறி ேன்்ம்யயும் கண்்ட அழகரசாமி ோன் 
ஒருமுடிவு்ககு ெந்ேெனோய....

“ அண்தண... நீ ஒண்ணும் இது்ககு 
கெெப்ப்டாேண்தண... நம உயிர மண்ண்க வகாண்டு 
ெரதறாம்.. கம்பம் நடுதறாம்... ஊதர வமச்சி்ககிற 
அளவு்ககு காமன் கூத்ே ந்டத்தி்ககாட்்டத்ோன் 
தபாதறாம். நீ ்ேரியமா இரு. எல்ொத்்ேயும் நான் 
பாரத்து்ககிதறன்!” வீராப்தபாடு வசான்னோன்.
நீ ்ேரியமாகதெ இரு.’’- ஒருவீராப்தபாடு 
வசான்னோன்.
0
இரண்டு தோட்்டஙகளு்ககு அப்பால் உள்ள 
தோட்்டத்தில் ந்டந்ே காமன் கூத்தில் ரதியின் கணென் 
மன்மேன் சிெப்வபருமான் மீதுபுஸப பானேம் 
விட்்டோல் சினேஙவகாண்்ட மு்ககண்ணன் மன்மே்னே 
வநற்றி்ககண்ணால் எரித்துவி்ட.......
“விட்்டதோர புஸப பானேம்
விமெபூபன் ேன்னி்டத்தில்
பட்்டதோர வநற்றி கண்ணால்
பரமன் நிழல் கெஙக
வநற்றி்ககண் திற்ககதெ
கட்்டழகனு்்டயாமல்-மேன்
கெஙகிதய எரிந்து விட்்டான்...’’
கணெ்னே இழந்ே ரதி புெம்புகின்றாள்...
அயயயதயா பாவிகதள
நான் கஙகானேவம கட்டு தநரம்
அயதயா சாமி அல்தொ
எனே்ககு மூத்ே்ககால் ஊணும் தநரம்
அயதயா சாமி...
முந்ோணி அவிந்திருச்சி
நான் ந்டந்து தபாகும் பா்ேயிெ
அயதயா இன்்னே்ககி
ோலிதய கழன்றிச்சி...’’
அழுது  புரண்டு புெம்பும் ரதியானேெள்... பின் எழுந்து 
கணெனு்ககாக உயிர பிச்்ச தெண்டி ேன்மடி ஏந்தி..
அந்ே நடுசாமந்ேன்னில்.. வீடு வீ்டாக.. தபாகிறாள். 
அெளு்ககுப் பின்னோல்... காமன் ேப்பு ஓ்ச்ய 
எழுவுத்ேப்பு ஓ்சயாக மாற்றியடி்கக பார்ெயாளரகள் 
மத்தியிெ ஆழந்ேவோரு தசாகம். கூட்்டம் ரதி்ககுப் 
பின்னோல் தபாகிறது. ஒவர... தசாகம். ரதி்ககுப் 
பின்னோல் கூட்்டதம தபாகிறது.
சாமம் க்டந்ே தநரம்... ரதி கூட்்டத்தோடு தமட்டு 
ெயத்்ே ோண்டி காட்டு ெயத்துப்ப்ககம் தபாய 
விட்்டாள்.
காமன் வபாட்்டல் திண்்ணயில் காெொய 
இருந்ேெரகள்  அமரந்ேப்படிதய கண்ணயர... 
தூரத்திலிருந்து ஒலி்ககும் சாவுத்ேப்ப ஒரு துயர கீேமாக 
ஒலி்ககிறது.
பாதி உற்ககத்தில் இருந்ே ஒருென் திடீவரன்று 
விழித்வேழுந்து “ஏய..! யாதரத் திண்்ணயிெ இருந்து 
உயிர மண்ண எடுத்து்ககிட்டு ஓடுறாதனே..!’’
என்று கத்ே... திடு்ககுற்று ொரிச் சுருட்டி்கவகாண்டு 
எழுந்ேெரகளும்... “ொஙக்டா!... ஒடிப் பிடிஙக்டா! 
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அந்ே திருட்டு நாயக்ள வகால்ொம.. வி்ட்க 
கூ்டாது...!”
“ஏய ..ஏய ! அந்ோ ஓடுறான்..!” என்று அெரகள் 
கத்தியொறு.... கமபு. கத்தி... ஈட்டிதயாடு திரு்ட்னே 
துரத்தி்க வகாண்டு ஓ்ட....   ;
அந்ே இரவில் தேயி்ெச் வசடிகளு்ககூத்ட..
கானு்ககட்்்ட குறு்ககுப்பா்ே என்று முன்னோல் 
ஓடுபென் எஙகு ஓடுகிறான் என்தற வேரியாமல் 
அெரகள் துரத்தித்வகாண்டு ஓடினேர.
“ஏய இந்ோ இஙக... ஓடுறான்.!”
ஆளு்ககு முன்னோல் ஒடிெந்ேென். ேனே்ககு முன்னோல் 
ஓடும் கரிய உருெத்்ேப் பாரத்து கத்தியென்....
ேன்்கயிலிருந்ே ஈட்டி்ய அந்ே உருெத்்ேதநா்ககி 
எறிந்ோன். அெனின் குறி ேெறவில்்ெ. குத்துப் பட்்ட 
அந்ே உருெம் அ்டரத்தியானே தேயி்ெச் வசடி்ககுள் 
புகுந்து தெேனே்னே அ்ட்ககி்கவகாண்டு அெரகளின் 
கண்ணிெ ப்டாேொறு தமடு பள்ளவமன்று... 
சிறு ்ப நி்றந்ே உயிர மண்்ண வநஞ்தசாடு 
அ்ணத்ேொறு...?
0
சஙகுநாேனு்ககு உற்ககம் பிடி்ககவில்்ெ... கட்்டலில் 
படுப்பதும் பின் எழுந்து உட்காருெதுமாக இருந்ோர.
அெரு்ககு மனேம் குழம்பியதுப்தபாெ இருந்ேது.
“அழகரசாமி இப்ப ெந்துடுொனோ..? எந்ே து்ணயும் 
எனே்ககு தெணான்னு வசால்லிட்டுப் தபானோதனே...
அெனோெ அந்ே காரியத்்ே இந்தநரம் வசஞ்சிரு்கக 
முடியுமா?... ஒருதெள... அந்ே ஆளுஙககிட்்ட அென் 
பிடிப்பட்டிருந்ோ?
தச.. ஏந்ேம்பி ்ேரியமானேென் எ்ேயும் 
வெண்டிட்டுோன் ெருொன். மனேதில் ஒரு உறுதிதயாடு 
இருந்ோர.
அதி்ககா்ெ தசெல் கூவும் தநரம். கே்ெ ேட்டும் 
ஓ்ச...
அெசரம் அெசரமாய தபாய கே்ெத் திறந்ோர 
சஙகுநாேன்.
“அண்தண உயிர மண்ண.. வகாண்டு 
ெந்திட்த்டண்தண... நீ இஙக காமனே நட்டு்ெயி.... 
நீ மன்மேன் தெஷத்ே்ககட்டு. ஆனோ இப்ப காெம் 
க்டந்துப் தபாச்சிண்தண... இனி அடுத்ே ெருசம்ோன்... 
அப்ப ஒன்னே... சிென் எரி்ககமாட்்டான். ஆனோ... 
என்னே.. என்னே. இப்ப...” ேடுமாறி வசான்னே 
அழகரசாமி...
ஒரு ்ப நி்றந்ே மண்்ண சஙகுநாேனி்டம் வகாடுத்ே 
தோடு அெரின் காெடியில் அப்படிதய விழுந்து 
விட்்டான்.
அந்ே ்ெக்ற வபாழுதில் கிழ்ககு ொனேமும் 
அேன் அடிமட்்ட வசந்நிற தகாடுகளும் கெந்ே 
அந்ே உேயத்தில் உயிர மண்்ண ேன்னி்டம் ேந்து 
விட்டு குருதிப் வபரு்கக ேன் ேம்பி அழகரசாமி்ய 
இப்தபாழுது நி்னேத்துப் பாரத்ே சஙகநாேனின் கண்கள் 
கெஙகினே...
“ேம்பி ஒன்னே என்்னேயாெ மற்கக முடியுமா்டா...’’ 
ொயவிட்டு வசான்னேெரு்ககு. ஓ... வென்று அழ 

தெண்டும் தபாெ இருந்ேது. அெ்ர அறியாமதெ 
அெர
“ ேம்பி...!” என்று கேறிவிட்்டார. இ்ககுரல்தகட்டு 
குசினியில் இருந்து ஓடி ெந்ே
வேயொ்னே “அப்பா ஒஙக ேம்பி்ய இப்பவும் 
வநனேச்சி்ககிட்டிஙகளா..? இெருத்ோன்..வசத்து.. 
வேயெமாப்வபாயிட்்டாதர...’’ என்ற வேயொ்னேயின் 
கண்கள் கெஙகினே.
அதே தநரம்... தூரத்து ெயத்திலிருந்து காமன் ேப்பு 
ஒலித்து்கவகாண்டிருந்ேது...
தூரத்தில் ஒலித்ே அந்ே ேப்தபா்ச்ய தகட்க தகட்க 
சஙகுநாேனின் உள்ளத்தில் ஒருபுதிய வேம்பு ஏற்பட்்டது.   
“ஏந்ேம்ப அழகரசாமி வசத்ேப் பிறகு நட்டு ெச்ச 
காமன் இன்்னே்ககும் பிரகாசமா இஙக இரு்ககுது...
இந்ே காமன் கூத்து...
தோட்்டவமஙகும் அழியாே கூத்ோ என்்னே்ககும் 
வந்ெச்சி நி்ககும்...’’ என்றெர நன்றாக நிமிரந்து 
உட்காரந்ேப்படி “மன்மேன் எரிஞ்சப்வபறகு ரதிதயா்ட 
கண்ணு்ககு மட்டும்ோன் வேரிொன். ஆனோ... இந்ே 
காமன் கூத்து எல்ொர கண்களு்ககும் வேரியணும். 
இந்ே்க கூத்ே எல்ொரும் பார்ககணும்!” என்று 
சஙகுநாேன் வசால்லி்க வகாண்டிரு்ககும் தபாதே 
அெ்ரத் தேடி ெந்ே இருெர சஙகுநாேனின் 
அருகில்ெந்து
“ஐயா.. நாஙக வபரியாத்து்ககு அப்பாெ ்டவுணு 
தோட்்டத்திெ இரு்கதகாம். எஙகத் தோட்்டத்திதெயும் 
காமன் கூத்து ்ெ்கக எஙகளு்ககும் ஆச இரு்ககு. 
அது்ககு ஒஙக ஒேவி தேெ...’’என்றார சற்று ெயோனே 
ஒருெர.
“வசால்லுஙக... அப்படி என்னோ ஒேவி தெணும்?’’ 
என்று தகட்்டார சஙகுநாேன்.
“காம்னே நட்டு ்ெ்கக ஒஙகத் தோட்்டத்திெ 
இருந்துோன் எஙகளு்ககு உயிரமண் தெணும்...
மறு்ககாமத் ேருவீஙகளா?’’ என்று ெயோனேெரு்ககுப் 
ப்ககத்தில் நின்ற இ்ள்ன் தகட்்டதும், ேன்ேம்பியின் 
கெ்ெ்ய்ககூ்ட விட்டுவிட்டு அந்ே இ்ள்்னே 
மகிழச்சிதயாடு பாரத்ே சஙகுநாேன்... “ேம்பி நீ 
வசால்லுறேப் பாரத்ோ எனே்ககு வராம்ப சந்தோஷமா 
இரு்ககு. ஆனோ... இஙகிருந்து உயிர மண்ண 
வகாண்டுப் தபாறது அப்படி ஒண்ணும் சாோரண 
விசயமில்ெ. இந்ே உயிர மண்ணு்ககாக... நான்  என் 
ேம்பி்யதய பலி்கவகாடுத்திரு்கதகன். அப்படி ஒரு 
வநெம்ம ஏற்ப்டதெ்ககூ்டாது” என்றெர... “நீஙக காமனே 
எரி்ககிற அன்னி்ககி ெந்து உயிர மண்ண்க வகாண்டுப் 
தபாஙக.
அதுத்கு எந்ே்க கட்டுப்பாத்ட ே்்டதயா இல்ெ. நீஙக 
ஒஙகத் தோட்்டத்திதெயும் காமன் கூத்ே சிறப்பா 
ந்டத்ேணும் இதுோன் என்தனோ்ட ஆ்ச’’
வபருமிேத்தோடு வசன்னோர சஙகுநாேன். 
0
வபரட்டு்ககளம்  ஆகஸட்-2015    
-மல்லி்க சி. குமார எழுதிய சிறுக்ே அெரது 
ஓராண்டு நி்னேொக .
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நான் என்ை நரியா?நான் என்ை நரியா?
நதான எனன நரியதா? எனதனப் பதார்க்க நரிபபதாபல இருக்கி்றததா? 
எனக்பகட்டபடி அ்நத இதளஞன நிலத்தத பநதாக்கித் 
தனபதார்தெதயச் யசைலுத்தினதான. பகதாபத்ததால் அெனது உடல் 
படபடத்துக் யகதாண்டிரு்நதது. அப்பதா யசைதால்கி்றதார், அம்மதா 
யசைதால்கி்றதா, அண்ணதா யசைதால்கி்றதார், எல்பலதாருபம அப்படித்ததான 
யசைதால்கி்றதார்கள். ஏன நண்பர்கள் கூட அப்படிச் யசைதால்லித்ததான 
சிரிக்கினம். நதான எனன குள்ளனதா, ெஞ்சைதன யபதாரு்நதியெனதா 
எதுக்கதாக அப்படிச் யசைதால்லபெணும் எனறு யததாடர்்நதென 
அழத்யததாடங்கினதான. பதாடசைதாதலக்பகதா ரீயூசைனுக்பகதா 
யசைல்லப்பபதாெதில்தல. இனிப் படிக்கப்பபதாெபதயில்தல என 
முடியெடுத்ததான. யபறப்றதார் அதிர்ச்சியுற்றனர். ‘நரி’’ என்ற ஒரு 
யசைதால் அென ெதாழ்க்தகதயப் புரட்டிப் பபதாட்டுவிட்டது.
‘பட்டம் சூட்டுதல்’ தமிழர்களதாகிய எம்ெதாழ்பெதாடு 
ஒனறிப்பபதாய மரபணுக்களில் ஊறி இருக்கி்றதுபபதாலும். 
பல்கதலக்கழகங்களில் ெழங்கப்படும் பட்டங்களுக்கு அப்பதால் 
நதாம் பல பட்டங்கதளத் ததாங்கி நிறகினப்றதாம். நமக்கு நதாபம 
அததன இட்டும் யகதாள்கினப்றதாம். சைங்ககதாலம் யததாடங்கி 
அரசைர்களில், புலெர்களில் தனது யசைல்ெதாக்தகச் யசைலுத்தி 
ெ்நத பட்டம் இனறும் அரசியல்ெதாதிகள், நடிகர்கள், 
எழுத்ததாளர்கள், கதலஞர்கள் முதல் சைதாததாரண மக்கள் 
ெதர தனது யசைல்ெதாக்தகச் யசைலுத்தி ெருகின்றது. இ்நதப் 
பட்டம் யபறும் ஆதசை பினதள்ள பலபல கதாரியங்களில் பலர் 
ஈடுபடுகின்றனர். அல்லது ஈடுபட்டுவிட்டுப் பட்டம் ெரும் 
எனறு கதாத்திருக்கின்றனர். ததாபம தம்தமப் பறறி எழுதி 
விண்ணப்பிக்கின்றனர். சிலர் யபற்ற பட்டங்களுக்கு அதமயத் 
தம்தம தகுதியதானெரதாக மதாறறுெதறகுச் யசையறபட்டுக் 
யகதாண்டிருக்கின்றனர். இத்ததகயெர் யதாரும் தமக்குத் தரப்பட்ட 
பட்டத்திதன ஒருெர் யசைதால்லி அதழக்கின்றபபதாது எரி்நது 
விழுெபததா, பகதாபப்படுெபததா யெட்கப்படுெபததா இல்தல. 
(அதழக்கதாதபபதாது சிலபெதளகளில் இவவுணர்வுகள் 
ெரலதாம்) யபருதமப்படுகின்றனர். அெர்களதால் அப்பட்டம் 
ஏறறுக்யகதாள்ளப்பட்ட ஒன்றதாக இருப்பததால் எதிர்மத்றயதான 
உணர்வுகளுக்கு அெர்கள் உட்படுெதில்தல.
சிறுெர்கள் மறறும் இதளஞர்களுக்கு இதடயில் 
பட்டங்கள் ஒருெதரப் யபருதமப்படுத்துெதறகு மதா்றதாகச் 
சிறுதமப்படுத்தவும் எரிச்சைலூட்டவும் பயனபடுத்தப்படுகின்றன. 
(சில யபரியெர்களுக்கு இதடயிலும் இப்பழக்கம் உண்டு). 
சில யபறப்றதார்களும் தமது பிள்தளகளுக்குப் பட்டங்கதளச் 
சூட்டி அெர்கதளக் கிண்டல் பண்ணுகின்றனர். அவெதாறு 
யசையெததால் அெர்களுக்கு ஏறபடும் மனஉதளச்சைல்கதளப் 
பறறி அெர்கள் உணர்்நது யகதாள்ெதில்தல. நதாம் சும்மதா 
பகிடிக்குத்ததாபன அவெதாறு யசையகினப்றதாம் எனறு யசைதால்ெதார்கள். 
இப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிதல யகதாண்ட யபறப்றதாரிதடயிபலபய 
பமபல யசைதால்லப்பட்ட இதளஞர் ெளர்்நததார். அெரது 
ஒட்டியிருக்கும் அடிெயிப்றதாடு கூடிய உடல் அதமப்பிதனக் 
யகதாண்பட அெர்கள் ‘நரி’’ என்ற யசைல்லப் யபயரிதன 
(யபறப்றதாரின கருத்துப்படி) ெழங்கியிரு்நதனர். சிறுெயதில் 
இரு்நபத இது ெழக்கில் இரு்நதது. விபரம் யதரியெ்நத பபதாது 
சிறுெர்கள் நீதிக் கததகளில் ெரும் ‘நரி’’ பபதால் ெஞ்சைதன, 
குள்ளத்தனம் யகதாண்டெனதாகத்ததான இருக்கினப்றனதா? எனச் 
சி்நதிக்கத் யததாடங்கினதார். அெரதால் இததன ஏறறுக்யகதாள்ள 
முடியவில்தல. முரண்பட்டதார். மற்றெர்களுக்குமுன ெருெதறகு 
அஞ்சினதார். தனது உருெபம அெருக்கு யெறுப்தபத்த்நதது. 

இ்நநிதலக்கு உட்படுத்திய 
யபறப்றதாதரப் பழிெதாங்க படிப்தப 
நிறுத்தி விட்டதார்.
‘மனிதன சைம்பெங்களதால் 
குழப்பப்படுெதில்தல. அெனது 
சி்நததனகபள அெதனக் குழப்பி விடுகின்றன’ என அறிதகசைதார் 
சிகிச்தசையதாளர்கள் குறிப்பிடுெர். ‘நரி’ என்ற யசைதால் அது 
பறறி அெர் யகதாண்டிரு்நத ெஞ்சைகமதானது, குள்ளத்தனமதானது 
என்ற எதிரதான சி்நததனகள் அெதர எதிரதான மனநிதலக்கு 
உள்ளதாக்கி ததாழ்வுச்சிக்கலுக்குள் இட்டுச்யசைன்றது. ெதாழ்வு 
சிக்கலதானது.
இனயனதாரு இதளஞன அெதன நண்பர்கள் இப்படித்ததான ‘நரி’’ 
எனறு அதழத்தனர். நண்பர்கபளதாடு இரவில் ஒரு குறிப்பிட்ட 
இடத்தில் ஒன்றதாகக் கூடி நினறு குதூகலிப்பது அெனது 
ெழக்கம். அவபெதளகளில் எல்லதாம் அெர்கள் அெதன ‘நரி’’ 
என அதழத்துச் சினமூட்டினர். அென தனக்குள் நிதனத்ததான 
‘நரி’ த்நதிரமுள்ளது. நதானும் இெர்கதளத் த்நதிரத்ததால் 
யெல்லபெண்டும் எனறு. யதருவில் இரு்நது வீடு ெ்நததும் தனது 
படிப்பில் மும்மரமதாக ஈடுபட்டதான. க.யபதா.த உயர்தரப் பரீட்தசை 
ெ்நதது. அெர்கள் குழு யதருவில் நினறு குதூகலித்தது. இெனும் 
நின்றதான. நரி என்ற நதாமத்பததாடு. இரவில் படிப்புத்யததாடர்்நதது. 
த்நதிரமதாக. பரீட்தசை முடி்நதது. முடிவுகள் ெ்நதன. யதருவில் 
இெபரதாடு நின்றெர்கள் அத்ததன பபருள்ளும் இென மட்டும் 
பல்கதலக்கழகம் யதரிெதானதான. எப்படியடதா? என்றனர் 
மற்றெர்கள். அென யசைதானனதான ‘நரி’’ த்நதிரமதானது எனறு.
‘நரி’’ என்ற ஒரு பட்டம் இரு இதளஞர்கள் அததனப் பதார்த்த 
விதத்ததால் அெர்கள் ெதாழ்க்தக இருநிதலப்பட்ட முடிவிறகுள் 
தள்ளப்பட்டுள்ளது. ஒரு சைம்பெத்தில் உள்ள எதிரதான விடயத்ததப் 
பதார்ப்பதில் தப்பில்தல. அதத எம்பமதாடு யபதாருத்தி நதாம் 
அ்நதெதாப்ற இருக்கினப்றதாம். என நம்பி அததன மீள மீள 
ெலுெதாக்கி எம்தமப் பிதழயதான ெழிக்கு நதாபம இட்டுச்யசைல்ெது 
சைரியதானததா என நதாம் சி்நதிக்க பெண்டும். தம்தமப் பறறித் 
ததாழ்ெதாகச் சி்நதிப்பெர்களும் எ்நதவிடயத்ததயும் தமக்கு 
எதிரதானததாகப் பதார்ப்பெர்களும் இம் மனநிதலக்குள் சைடுதியதாக 
விழு்நது விடுகின்றதார்கள். குறித்த அ்நதச் யசைதால்தல (நரி) ததான 
கறபித்த எதிரதான கதாரணத்தினதால் (குள்ளத்தனம், ெஞ்சைதன) 
ஏறகபெதா அல்லது இயல்பதாக எடுக்கபெதா முடியதாமல் அததன 
மறுதலிக்கின்றதார். இவபெதளயில் மற்றெர்கள் அததனத் 
திரும்பத் திரும்பச் யசைதால்கின்றபபதாது சினமூட்டப்பட்டு 
எரிச்சைல் அதடகின்றதார். பகதாபம் உறுகின்றதார். மற்றெர்கபளதாடு 
முரண்படுகின்றதார். இதன மூலம் எமது இயல்புநிதலதயக் குழப்பி 
எம்தம சினமூட்டி அதமதியற்றெர்களதாகச் யசையது ரசிக்க 
நிதனக்கும் மற்றெர்களின இச்யசையலுக்கு நதாபம ெழியதமத்துக் 
யகதாடுத்து விடுகினப்றதாம். அெர்கள் அச்யசைதால்தலபய 
எமக்குப் பட்டமதாகச் சூட்டிவிடுகின்றனர். ஏறகதாத இச்யசைதால் 
பட்டமதாகின்றபபதாது அது மனதுக்குப் யபருதம அளிப்பதில்தல. 
மதா்றதாக எமது ெதாழ்க்தகதயபய நரகமதாக்கி விடுகின்றது. 
மறத்றய இதளஞர் நரி த்நதிரம் மிக்கது என்றபதார்தெயில் 
அததன அணுகினதார். அ்நதக் குணத்ததத் தனக்குச் சைதார்பதாக 
மதாறறினதார். மற்றெருக்கும் தீங்கிதழக்கதாமல் தனக்கும் 
தீங்கில்லதாமல் அததனக் தகயதாண்டு யெறறியும் யபற்றதார். 
பெப்பம் பூ கசைப்பதானது எனபது ஒரு பதார்தெ. அதறகுள்ளும் 
பதன இருக்கின்றது எனப்பதார்ப்பது இனயனதாரு பதார்தெ. உங்கள் 
பதார்தெ எப்படி? கசைப்பதானததா. இனிப்பதானததா. 

நா. நவராஜ்
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எப்தபாதும் மனிேரகளின் 
ந்டத்்ேயில் அெரகளின் 
சுற்றுப்புறசூழல், சக 
மனிேரகளின் ோ்ககம் 
இருந்து வகாண்த்ட 
இருப்பது அ்னேெரும் 
அறிந்ே வி்டயம். 
ஆனோல் அெரகளின் 
உள ந்டத்்ேயில் 
வபரும்பாலும் அெரக்ள 

பாதித்ே வி்டயஙகள் ோ்ககம் வசலுத்தும் என்ப்ே 
அதனேகர அறிெதில்்ெ. அந்ேப் பாதிப்பு நல்ெ 
வி்டயமா அல்ெது தீ்ம பய்ககும் வி்டயமா என்ப்ேப் 
வபாறுத்தே ஒருெரின் குணாதிசயஙகள் அ்மகின்றனே. 
அந்ே ெ்கயில் புத்ேகஙகளின் பாதிப்பு என் தபான்ற 
“புத்ேகப் பூச்சிகள்” எனே சமூகத்தில் விளி்ககும் பெரிலும் 
அதிகமாகதெ காணப்படும் என்பது மறு்கக முடியாே 
உண்்ம.

என்்னே மிகவும் பாதித்ே புத்ேகம் எனில் மாஸ்டர 
சிெலிஙகம் அெரகளின் சிறுெர க்ேமெர (பாகம் 
2) புத்ேகத்்ே குறிப்பிடுதென். இேற்கு பெ 
காரணஙகள் உண்டு. 2005 காெப்பகுதியில் நான் 
ஆரம்பப்பா்டசா்ெயில் கற்று்கவகாண்டிருந்ே தபாது 
எனே்ககு நண்பரகள் மூெமாக சிறுெர க்ேப் புத்ேகஙகள், 
விஜய சிறுெர பத்திரி்க தபான்றனே அறிமுகமாயினே. 
அதுதெ எனே்ககு நி்னேவிலுள்ள பா்டநூல்கள் ேவிரந்ே 
எனேது முேல் புத்ேகப் பிரதெசம் எனே நி்னே்ககின்தறன். 
அப்தபாது அறிமுகமானேது ோன் மாஸ்டர சிெலிஙகம் 
அெரகளின் சிறுெர க்ே மெர. அந்ேப் புத்ேகத்்ே 
ொசித்து முடித்து விட்டு அம்மாவி்டம் அந்ேப் 
புத்ேகத்்ே ொஙகித்ேரும்படி தகட்த்டன். அம்மா 
உ்டதனே ொஙகித்ேந்து இருந்ோல் இப்தபாது இந்ே 
விமரசனேத்்ே நான் நிச்சயம் எழுதியிரு்கக முடியாது. 
அடுத்ே ேெ்ணப் பரீட்்சயில் வசன்ற மு்ற்ய 
வி்ட அதிக புள்ளிகள் வபற்றால் ொஙகித்ேருெோக 
கூறிவிட்்டார. வகாஞ்சம் கஷ்ட்்டப்பட்டுத்ோன் அந்ேப் 
புத்ேகத்்ே வபற்று்கவகாண்த்டன். சிறிது காெம் வசன்ற 
பிறகு நான் ஒரு இெ்க்க அ்்டெேற்கு, அேற்கானே 
உரிய முயற்சி்யயும், கடினே உ்ழப்்பயும் வசயோல் 
மட்டுதம ொழ்க்கயில் வபற்று்க வகாள்ள முடியும்  
என்ப்ே புரிந்து வகாண்த்டன்.

க்ேகளின் மீோனே எனேது காேல் இவொறுோன் 
ஆரம்பமானேது. சிறுெரகளு்ககு எப்தபாதும் மந்திர 
ேந்திர்கக்ேகள் மீதும், அரச்கக்ேகள் மீதும் ஆரெம் 
இரு்ககும், இேற்கு நானும் விதிவிெ்ககு அல்ெதெ. 
மாஸ்டர சிெலிஙகம் அெரகளின் மந்திர க்ேகள் 
என்்னே ஆட்வகாள்ளத் வோ்டஙகினே. மாஸ்டர 
சிெலிஙகம் எனே அ்ழ்ககப்படும் இரத்தினேம் சிெலிஙகம் 
ஈழத்தின் சிறுெர எழுத்ோளரும், தபச்சாளரும் 
ஆொர. கவி்ே, சிறுெர க்ே, சிறுெர பா்டல்கள், 
வில்லுப்பாட்டு, ந்கச்சு்ெப் தபச்சு, நா்டகம் எனேப் 
பெ து்றகளிலும் சிறப்புப் வபற்றெர. இெரது நூல்கள் 

பயஙகர இரவு, அன்பு ேந்ே 
பரிசு, உ்றபனித் ோத்ோ, 
சிறுெர க்ே மெர என்பனே. 
தமலும் இெங்க அரசின் சிறுெர இெ்ககியத்திற்கானே 
சாகித்திய மண்்டெப் பரிசு வபற்றெர என்பதும் 
குறிப்பித்ே்கக வி்டயம்.

சிறுெர க்ே மெர பாகம் இரண்டில் ஐந்து க்ேகள். 
மந்திர்ககண்ணாடி க்ேயில் ெரும் வெண்பனியாள், 
ராணி ஆகிய இருெரும் அற்புேமானே அழகிகள். 
ஆயினும் ெளரப்பு மகள் ேன்்னே வி்ட அதிக 
அழ்க வகாண்டிருந்ேோல் வபாறா்மப்பட்்ட ராணி 
அெ்ள வகால்ெ முயல்்கயில் காப்பாற்றும் ஏழு 
சித்திர்ககுள்ளரகள், மந்திர்ககண்ணாடி, இளெரசன் என்று 
க்ே முழுெதும் மந்திரஙகள் நி்றந்ேது. இ்கக்ேயின் 
ஊ்டாக ஆசிரியர வசால்ெ ெரும் கருத்து ந்டப்பவேல்ொம் 
நன்்ம்கதக என்போகும். தமலும் யாவரன்தற வேரியாே 
வபண்ணி்டம் கூ்ட  அன்பு வசலுத்தும் மனிேரகளின் 
உயரந்ே குணத்்ே சிறுெரகளு்ககும் தபாதி்ககிறார.
ேஙக முடி நங்க க்ேயில் இ்றநம்பி்க்க 
மற்றும் ‘முற்பகல் வசயயின் பிற்பகல் வி்ளயும்’ 
என்ற கருத்்ே ஆழமாக ெலியுறுத்தும் ெ்கயில் 
க்ே்ககரு்ெப் ப்்டத்துள்ளார. பற்ககும் வராட்டி 
க்ேயில் நம்ககு ஜப்பான் நாட்டில் கு்ககள், 
விசிறிகள், சீ்ககிய மேத்ேெரின் க்டவுள் சி்ெ, கிராம 
ொழ்க்க என்பெற்்ற அறிமுகம் வசயகிறார. தமலும் 
வபாறா்ம்ககுணம் நம்்ம அழி்ககும் என்ப்ேயும் 
சிறுெரகளு்ககு மனேதில் பதியும்படி க்ே ெழி 
காட்சிய்ம்ககின்றார.

சிறுெரகள் மத்தியில் பீரபால், வேன்னோலிராமன் 
பிரபல்யமானேெரகள். அெரக்ளப் தபாெ பிரபல்யம் 
அ்்டயாே ஆனோல் ந்கச்சு்ெ மன்னேனோனே துரு்ககி 
நாட்்டெரானே நஸருதீன் தகாஜாவின் க்ே ோன் ‘வெற்றி 
யாரு்ககு?’ ொழ்க்கயில் எந்ே சந்ேரப்பத்திலும் 
வெற்றிவபற்தற தீருதென் என்ற பிடிொே்ககுணம் 
உ்்டயெரகளு்ககு பா்டமாகும் க்ே. ொழ்க்கயில் 
விட்டு்கவகாடு்ககும் குணத்தின் அெசியம் பற்றி க்ே 
மாந்ேரகள் ஊ்டாக நம்ககு ெழிகாட்டுகின்றார. ‘பதெ 
தபர ெழி’ க்ே ஊ்டாக ஏமாற்றினோல் ஏமாற்றதம 
தநரும் என்பதும், அடுத்ேெர வபாருளு்ககு ஆ்சப்படுேல் 
ேெறாகும் என்பதும் புெனோகின்றது.

வோ்டரந்ே என் ொசிப்பில்  புதிர்கக்ேகளில் 
ெரும் தகள்வி, பதில்களில் வேரியும் பீரபாலின் 
சாமரத்தியத்்ே வியப்பது, வி்ககிரமாதித்ேன் க்ேகளில் 
தெோளத்தின் வி்்ட வேரியா க்ேகளு்ககு பதில் 
கூறும் புத்திசாலித்ேனேத்்ே நானும் வபற்று்கவகாள்ள 
முயற்சிப்பது, மைாபாரேம், இராமாயணம் 
தபான்ற இதிகாச்க க்ேகக்ளத் வோ்டரபுபடுத்திப் 
பாரப்பது முேல் வபான்னியின் வசல்ெனில் ெரும் 
ெந்தியத்தேெதனோடு குதி்ரயில் நானும் பயணப்படுெது, 
வசங்க ஆழியனின் க்ேக்ள புரிந்து வகாள்ள 
முற்படுெது, கவி்ர முரு்கயனின் கவி்ேகளில் 

மாதவி உமாசுதசர்மாமாதவி உமாசுதசர்மா

மாணவர் வாசிப்பனுபவம் :மாணவர் வாசிப்பனுபவம் :
மாஸ்டர சிெலிஙகம் எழுதிய சிறுெர க்ே மெர பாகம்2மாஸ்டர சிெலிஙகம் எழுதிய சிறுெர க்ே மெர பாகம்2

சிறுவர் கனத மலரும் சிறுவர் கனத மலரும் 
அனுபவப்பகிர்வும்அனுபவப்பகிர்வும்
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உள்ள மரபுத் ேமி்ழ கற்று்கவகாள்ெது, பிதயாோர 
ோஸதோவஸகியின் வெண்ணிற இரவுகளில் 
நனேவி்்ட தோயேல், புரட்சி நாயகன் தசகுதெராவின் 
கமியூனிசத்்ே அறிந்து வகாள்ெது, காந்தியடிகளின் 
சுேந்திரப்தபாராட்்டத்்ே படிப்பது, தகாகிொ 
மதகந்திரனின் தநர வகாண்்ட பா்ெயாய ொழ 
முயற்சிப்பது ெ்ர என் அ்னேத்து ொழ்க்கப் 
படிகளும் புத்ேகஙகளாலும், க்ே மாந்ேரகளாலும், 
புரட்சி நாயகரகளாலும் நிரம்பப் வபற்றது.

ஆனோல் எப்தபாதும் என்்னே பாதித்ே நூல்களில் 
முேன்்மயானேது மாஸ்டர சிெலிஙகம் அெரகளின்  
சிறுெர க்ே மெதர. ஏவனேனில் வெண்பனியாள், 
ோஙகமுடி நங்க எனே்ககு வெவதெறு க்ேகளில் 
வெவதெறு கோநாயகியாகவும், ேன்னேம்பி்க்க 
நி்றந்ேெரகளாகவும் காட்சி ேருகின்றனேர. 
நஸருதீ்னேதய நான் வேன்னோலிராமனோகவும், 
சாரலிசாப்ளின் ஆகவும், இன்னும் வெவதெறு 
இ்டஙகளில் ொழவில் கஷ்்டஙக்ள ந்கச்சு்ெயால் 
எதிரவகாண்டு ொழும் மனிேரகளிலும் காண்கின்தறன். 
ொழ்க்கயில் பற்ககும் வராட்டி்யப் தபாெதெ 
சிெரு்ககு ொயப்புகள் அ்மகின்றனே. சிெர அ்ே 
ே்கக ்ெத்து்கவகாள்கின்றனேர. சிெர அ்ே ேெற 
விடுகின்றனேர. இப்படி ஒவவொரு க்ேயில் இருந்தும் 
ஒவவொருெர என்்னே பாதித்து விட்்டாரகள். இது சற்று 
மி்கப்படுத்ேப்பட்்டது தபாெத் தோன்றினோலும் எனேது 
அனுபெத்்ேதய இஙகு பகிரகிதறன்.

இந்ே நூலில் உள்ள கு்றபாடு எனே நான் 
கருதுெது, மந்திர ேந்திர்கக்ேகள் மட்டுதம க்ே்க 
களமா்ககப்பட்டுள்ளது. இேனோல் சிறுெரகளி்டத்தில் 
ேர்கக ரீதியானே சிந்ே்னேகள் ெலுப்வபறுெ்ே சற்று 
கு்ற்ககொம். இே்னே வபற்தறாரி்டம் சிறுெரகள் 

இளனம திரும்பாததா?
அன்னையும் தந்தயும் அரவ்ைத்து வளரத்த,
அநதநாள் ஞாபகம் மூடுபனிக் காட்சிகளாக,
அகமதில் ததானறியதால் இநத நாள்
அல்லலின அருமருநதாய் வலிக்ளப் தபாக்கியதத!

அம்மாவின உருவத்தில் அ்னைத்்தயும் உைரநது
அனபின இலக்கைத்்த அகமதில் பபற்று,
அப்பாவின ஆதரவில் பநஞ்சில் உரமாகி,
அகிலம் பவனறிடும் வரமது பபற்தறேதனை!

அக்காவும் அணைாவும் சிந்தயின முனதனைாடிகளாக,
அறி்வயும் ஆற்றே்லயும் அ்ைநதிை வழிகாட்டிய
சற்குருக்களாக ஒனறோக வாழநத பபாழுதுகளில்
சதகாதரனில் பாச ம்ை பபாழிநதனைதர!

தங்கயும் தம்பியும் சீைரகளின பணிவுைன
தஙகளின சநததகஙகள் விளக்கஙகளில் தபாக்கி
பரிசுக்ள பாசத்்தப் தபாட்டியாகப் பகிரநது
பரவசமானை இள்மக்காலம் மீணடும் திரும்பாததா?

ஜதயவமதி

வினேவும் தபாது வபாறு்மயாகப் பதில் வசால்ெேன் 
மூெம் அ்ககு்ற்ய நிெரத்தி வசயயொம். தமலும் நம் 
நாட்டின் சூழல்க்ளயும் அறிமுகப்படுத்தி இரு்ககொம். 

ஐந்தில் ெ்ளயாேது ஐம்பதில் ெ்ளயாது 
என்பாரகள். அது தபாெதெ சிறுெரகளி்டத்தில் 
நாம் நல்ெ பழ்ககெழ்ககஙக்ள கற்று்கவகாள்ள 
உேவியாய இரு்கக தெண்டும். அந்ே சமூக்க 
க்ட்ம்ய மிகவும் தநரத்தியாய நி்றதெற்ற 
இந்ே நூல் உேவியாய அ்மயும் என்பதில் ஐயம் 
இல்்ெ. தமலும் பிற நாடுகளு்டன் ஒப்பிடும் நம் 
நாட்டில் சிறுெர இெ்ககியஙகள் ஆ்ககப்படுெதும், 
வெளிெருெதும் கு்றதெ. வபரும்பாொனே 
வபற்தறாரகளும், ஆசிரியரகளும் அெரகளின் 
உளநெத்தில் கெனேம் எடுப்பதும் இல்்ெ. இேனோல் 
இ்ணப்பா்டவிோனே வசயற்பாடுகளில் அெரகள் 
காட்டும் ஆரெம் மிகவும் கு்றொகதெ உள்ளது.
ேனிதய பரீட்்சகளில் புள்ளிக்ள வபறுெதும், 
நல்ெ தெ்ெயில் அமரந்து சமூக அந்ேஸத்்ேப் 
வபறுெதுதம வபரும்பாொதனோரின் இெட்சியமாக 
உள்ள்ம ெருந்ேத்ே்கக வி்டயதம. சமூகச் சூழலில் 
க்ே மெரகளில் அல்ெது ொசிப்பில் ஆரெமாய 
உள்ள சிறுெரக்ள புத்ேகப்புழு, புத்ேகப்பூச்சி எனே 
தகலி வசயெேன் மூெம் அெரகளின் ஆரெத்்ே 
மு்ட்ககுகின்தறாம். தமலும் ஒரு க்ேப்புத்ேகம் 
ொசி்ககும் தநரத்தில், பயிற்சிப்புத்ேகத்்ே 
அல்ெது பா்டநூ்ெப் படி்ககொதம எனே இன்றும் 
வினேவுகின்தறாம் என்பது தெே்னே்ககுரியது. ொசிப்்ப 
திணி்ககாமல் ஆரெத்்ே தூண்டுெேன் மூெம் உெ்க 
புத்ேகத்தின் கண் வகாண்டு அறிய்ெ்கக முடியும் 
என்பது எனேது கருத்து.
ொசிப்்ப தபாெ ஒரு சிறந்ே பழ்ககமும் இல்்ெ.
நூல்க்ளப் தபாெ சிறந்ே நண்பரகளும் இல்்ெ.
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