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10. டஜன் ொகLப்பLம்................................................................................................................................17

11. ை ஆசிளிப்கே ��பசச....................................................................................................................................................18

12. வஜன்................................................................................................................................................................19

13. கரு ெணக்ைம்............................................................................................................................................20

14. சப்பர ெ ஆசிங்ைர................................................................................................................................................21

15. ஓரப்பாரகெ.................................................................................................................................................22

16. அன்வபனம் ரிமைகL....................................................................................................................................23

17. அகறயறும் பின் ெடுெறும் பிE ஆசிருக்கம் யாகC...............................................................................................24

18. அகEவயழப்புதல....................................................................................................................................25

19. பகCைள் ரிமைSத எங்ைளக்க யாவதாரு ென்ரிமைமும் இலகE...............................................26

20. ைல ெநத ஆசியலE அத ஆசிைாரெநத ஆசி..............................................................................................................27

21. ரிமைCம்................................................................................................................................................................28

22. இநதக் ைகத கLநகதைளக்க ரிமைட்டும்.........................................................................................29

23. த ஆசியாCம்.........................................................................................................................................................30

24. ெEாம் கEாமு...........................................................................................................................................31
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ப்ுக்கு யானக  குறறிப்ப

இநத வதாகப்பறும் பில உள்ள ைெறும் பிகதைகளச ெ ஆசிE ெணபரைளக்க அனப்பறும் பி ைருத்த கே ��ைட்கம்கே ��பாத அெரைளில 

ஒருெர முக்ை ஆசியரிமைாC ஒரு கே ��ைள்ெறும் பி எழப்பறும் பிCார- "முதE ஆசில இகெ எப்பட ைெறும் பிகதைளாை ஆசின்றC என்று 

வொல, அப்புறம் ரிமைற்ற ெறும் பிஷயங்ைகளப் கே ��பெEாம்”.. அெரத ெறும் பிரிமைரிெCம்- "ைெறும் பிவரிமைாL ஆசி இலகE. உயறும் பிருள்ள 

படரிமைம் இலகE.  பலெகை ொெ ஆசிப்புச ொத்த ஆசியம் இலகE.  வரிமையம்கரிமைத் கே ��தடல இலகE.  உள்வளாளி 

தரிெCம் இலகE.  ைெறும் பிகதக்கரிய ஓகெ இலகE.  ஏன் எங்க எணடர அடப்பத என்றுகூட ெரியாைத் 

தAரரிமைாCிக்ை முடயாத ெகையறும் பில எழத ஆசி ைெறும் பிகத என்று ஏன் வொலE கே ��ெணடும்? இகத எலEாம் ஒகே ��ர 

பத்த ஆசியாை எழதEாம்.  கே ��ெணடாத ொரத்கதைகள அL ஆசிக்ைEாம்,  கே ��ெறு ொரத்கதைகளச கே ��ெரக்ைEாம், 

ஒன்றும் வைட்டுெறும் பிடப் கே ��பாெத ஆசிலகE.  ஒரு ைெறும் பிகத என்றால எலEாெற்றுக்கம் கே ��ரிமைEாை வொற்ைளில 

ைெCம் இருக்ை கே ��ெணடாரிமைா?"

ெணபர கே ��ைட்ட கே ��ைள்ெறும் பிைளக்க அப்பால,  அெர ைெறும் பிகதயறும் பின் இயலபு இன்Cத என்று வொலலம் 

ெறும் பிஷயங்ைளக்க அடத்தளரிமைாய ஒன்று இருக்ை ஆசிறத-  பகடப்பக்ைம்.  ஏதாெத வெயய கே ��ெணடும்,  அத 

யாரும் வெயயாததாை இருக்ைEாம் அலEத ெம்ரிமைால வெயய முடயாததாை இருக்ைEாம்.  ஆCால 

முயற்ெ ஆசியறும் பில இறங்கம் தணறும் பிசெல இருக்ை கே ��ெணடும்.  அதற்ைாC ெ ஆசியாயங்ைளம் பயன் ரிமைற்றும் ரிமைத ஆசிப்பு 

கற ஆசித்த ைணறும் பிப்புைளம் அப்புறம்தான் ெருை ஆசின்றC. 

ெAங்ைள் இெற்கறக் ைெறும் பிகதைள் என்று வொலெகதகே ��ய வெறுக்ைக்கூடும்,  அலEத இெற்ற ஆசில ஒரு 

ெறும் பிகே ��Cாத ெெீைரத்கதை ைாணக்கூடும்.  எஸ சகே ��ரஷ் இெற்கற எழத ஆசியறும் பிருக்ை ஆசிறார,  எழதெதற்ைாC 

கே ��ொக்ைம் என்C என்றும் வொலE ஆசியறும் பிருக்ை ஆசிறார.  இநதக் ைெறும் பிகதைகளப் படத்தப் பாரத்த அெர கூறும் 

கே ��ொக்ைங்ைள் ெரியாCகெயா,  அெற்ற ஆசில எநத அளவுக்க வெற்ற ஆசி வபற்ற ஆசிருக்ை ஆசிறார என்று ெAங்ைள்தான் 

தAரரிமைாCிக்ை கே ��ெணடும்.  ெAங்ைளம்கூட இெற்கறெறும் பிட ெலE ைெறும் பிகதைகே ��ளா கே ��ரிமைாெரிமைாC ைெறும் பிகதைகே ��ளா 

எழதEாம்.  அெரத கே ��ொக்ைங்ைளக்க ரிமைாறாC ெறும் பிஷயங்ைகளக்கூட இநதக் ைெறும் பிகதைளில ைாணEாம். 

எப்படப் பாரத்தாலம், எநத அளவுக்க இநதக் ைெறும் பிகதைள் ரிமைறக்ைப்படாரிமைல ெ ஆசிற்ை ஆசின்றC என்ற கே ��ைள்ெறும் பிதான் 

இகெ ைEாபரெரிமைாCகெயா என்ற இடத்தக்கே ��ை வைாணடு வெலை ஆசிறத. அதன் பறும் பின்Cரதான், ைெறும் பிகதயறும் பின் 

Eட்ெணங்ைள் என்C என்ற கே ��ைள்ெறும் பிக்க அரத்தம் ை ஆசிகடக்ை ஆசிறத.

வதளிொC கே ��ொக்ைங்ைள் வைாணட,  எழதபெரின் தCித்தன்கரிமைகய வெளிப்படுத்தம் கே ��ொதகC 

முயற்ெ ஆசிைகள ஆதரிக்ை கே ��ெணடும் என்று ெ ஆசிகCத்த ொட்ைளில ைெறும் பிகத என்றால என்C,  அத எப்பட 

இருக்ை கே ��ெணடும்,  எத ைெறும் பிகதயாை ஆசிறத என்ற கே ��ைள்ெறும் பிைகளப் கே ��பெ இநதக் ைெறும் பிகதைள் ைாரணரிமைாை ஆசி 

இருக்ை ஆசின்றC என்பத ரிமைட்டுரிமைலE,  ஒரு எத ஆசிரபாராத அத ஆசிரசெ ஆசியாை,  ெெAC ைெறும் பிகதக்கம் கே ��பெப்படாத 

யாப்பறும் பிEக்ைணம் ஒன்று உருொை ஆசி ெருெகதயம்,  அதற்வைன்றும் ஒரு ரிமைரபு உள்ளகதயம் உணர 

முடநத ஆசிருக்ை ஆசிறத. அநத ெகையறும் பில இகெ பதாகைக்கத் கே ��தகெப்பட்ட ைெறும் பிகதைள், 
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தொரு வெகறிழ்வற்ற படிமங்கள் 

ைடநத ஒரு ெருஷத்தக்கம் கே ��ரிமைEாை பதாகை இகணய இதL ஆசில ொன் ரிமை ஆசிருைக் ைெறும் பிகதைள் எழத ஆசி 

ெநத ஆசிருக்ை ஆசிகே ��றன்,  இCியம் எழதகே ��ென் என்று ெ ஆசிகCக்ை ஆசிகே ��றன்.  அெற்ற ஆசில ெ ஆசிE இநத ரிமை ஆசின்னூE ஆசில 

வதாகக்ைப்பட்டருக்ை ஆசின்றC.  ொன் ஏன் இநதக் ைெறும் பிகதைகள எழத ஆசிகே ��Cன்,  அதவும் ஏன் இப்பட 

எழத ஆசிகே ��Cன் என்பகத ெறும் பிளக்ைக் வைாஞ்ெம் முயற்ெ ஆசி வெயயப் கே ��பாை ஆசிகே ��றன்.

இநதக் ைெறும் பிகதைகள ரிமை ஆசிருைக் ைெறும் பிகதைள் என்று ெணபரைள்தான் வொலை ஆசிறாரைள், ொன் அப்படச வொலE 

ரிமைாட்கே ��டன். இெற்கற ொன் உகற படரிமைங்ைளாைகே ��ெ பாரக்ை ஆசிகே ��றன். வபாதொை, ஒரு ைெறும் பிகத என்றால அத 

பE வபாருள் உணரத்த கே ��ெணடும்,  அத ஆசில உள்ள படரிமைங்ைள் ெம் ரிமைCத ஆசில ஒரு ெைரகெ ஏற்படுத்த 

கே ��ெணடும்,  அதன் வரிமைாL ஆசி ெம்கரிமை ெெீைரிக்ை கே ��ெணடும் என்றும் இன்னம் பEொறாைவும் 

எத ஆசிரபாரக்ைப்படுை ஆசிறத.  இநதத் வதாகப்பறும் பில உள்ள ைெறும் பிகதைளில ஒன்றுகூட அப்பட எதவும் வெயயாத. 

அத கே ��பான்ற பயன்ரிமைத ஆசிப்பு எகதயம் முன்Cிட்டு இநதக் ைெறும் பிகதைகள எழதெறும் பிலகE.  அடப்பகடயறும் பில 

இகெ, ெECரிமைற்ற பறும் பிம்பங்ைள்- எழதப்பட்ட பக்ைத்த ஆசின் எலகEைளக்க அப்பால வெலEாதகெ. ொெைன் 

ரிமைCத ஆசினள் ெளர கே ��ெணடும்,  ஆLரிமைாC உணகரிமைகய உணரநத கே ��ெணடும் என்வறலEாம் ஆகெப்பட 

ரிமைறுக்கம் பறும் பிம்பங்ைள்.

இநதக் ைெறும் பிகதைளில ரிமை ஆசிருை உருெங்ைகளப் பாரக்ைEாம்.  அகெ ரிமைCிதகC கே ��பால ெடநதை 

வைாள்ை ஆசின்றC.  கே ��ரிமைம்கே ��பாக்ைாC பாரகெயறும் பில ைெறும் பிகத என்C கே ��பசெதாைத் வதரிை ஆசிறகே ��தா,  அகதெறும் பிடக் 

வைாஞ்ெம் அத ஆசிை ெறும் பிஷயங்ைகள கற ஆசியீடுைள் வொலலம். ஆCால, இத ஆசிலள்ள ைெறும் பிகதைகள எழதம்கே ��பாத, 

ரிமை ஆசிருைங்ைளக்க என்று தCிப்பட்ட கற ஆசியீட்டு ரிமைத ஆசிப்பு எதவும் ெநதெறும் பிடக் கூடாத என்பத ஆசில ொன் 

ைெCரிமைாை இருநத ஆசிருக்ை ஆசிகே ��றன்.  ரிமை ஆசிருைங்ைள் ரிமை ஆசிருைங்ைள் ரிமைட்டுகே ��ரிமை,  ெ ஆசிE ெரிமையம் அகெ ரிமைCிதரைள் கே ��பால 

ெடநத வைாள்ை ஆசின்றC.  ஆCால அப்படவயலEாம் ெடத்கதகய ரிமைாற்ற ஆசிக் வைாள்ெதால அெற்றுக்கே ��ைா 

ெரிமைக்கே ��ைா எநத ஒரு புரிதலம் ை ஆசிகடத்த ெறும் பிடுெத ஆசிலகE.  வொலEகே ��பாCால அவதலEாம் அபத்ததக்கே ��ை 

வைாணடு வெலை ஆசின்றத.

வரிமைாL ஆசி ெலEகரிமை இலEாரிமைல ெலொC பறும் பிம்பங்ைகளச ெ ஆசித்தரிக்ை முடயரிமைா என்ற கே ��ைள்ெறும் பிக்க ெறும் பிகட 

ைாணபதம் இநதக் ைெறும் பிகதைளின் அடப்பகட கே ��ொக்ைங்ைளில ஒன்று.  அதாெத,  வரிமைாL ஆசியாளகரிமை 

இலEாதகே ��பாதம்கூட ைெறும் பிஞன் தான் ெறும் பிரும்பறும் பிய ெகையறும் பில ஒரு உருெத்கதச ெ ஆசித்தரிக்ை முடயரிமைா? 

ைெறும் பிகதக்க வரிமைாL ஆசி எவ்ெளவு முக்ை ஆசியம்?  தரிமை ஆசிழ வரிமைாL ஆசி கற ஆசித்த என் கே ��பாதாகரிமைைகள ொன் உணரநத 

வைாணடகே ��பாததான் இநதச கே ��ொதகC முயற்ெ ஆசிைள் தெங்ை ஆசிC.  வெவ்ெறும் பியலதன்கரிமை வைாணட ைெறும் பிகத 

எழதம் அளவுக்க தரிமை ஆசிLற ஆசிவு கே ��பாதாத என்பத எCக்க ென்றாைத் வதரியம்.  ஆCால எCக்கள்ள 

அகரககற வரிமைாL ஆசியாளகரிமை,  ெகைசசகெயாைகே ��ொ அபத்தரிமைாைகே ��ொ இருக்ைக்கூடய ெ ஆசித்த ஆசிரங்ைகளப் 

பகடக்ைப் கே ��பாதரிமைாCதாை இருக்கரிமைா? 

முைப்பு
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வரிமைாL ஆசிக்கம் இEக்ை ஆசியத்தக்கம் இகடயறும் பிலள்ள உறவு ரிமை ஆசிைவும் ெலொCத என்றுதான் ொனம் 

ெம்புை ஆசிகே ��றன்,  ஆCால ொம் ெ ஆசிகCக்கரிமைளவு ெE ஆசிகரிமையாCத அலE என்று கே ��தான்றுை ஆசிறத.  உதாரணம் 

வொலெதாCால,  ொன் பஷAகர முதன் முதE ஆசில ொெ ஆசித்தத ெ ஆசிE தரிமை ஆசிLாக்ைங்ைளிலதான்.  பஷAரின் 

வதாCியம் உEைப் பாரகெயம் என்கC ஆசெரியப்படுத்த ஆசிC,  முதல ொெ ஆசிப்பறும் பிகே ��Eகே ��ய அெரத தAெறும் பிர 

ொெைCாை ஆசி ெறும் பிட்கே ��டன்.  இநத வரிமைாL ஆசிவபயரப்புைள் ரிமை ஆசிைவும் கே ��ரிமைாெரிமைாCகெ என்று வபயவரடுத்த ஆசிருப்பகத 

அப்புறம்தான் வதரிநத வைாணகே ��டன். ஆCால அெற்ற ஆசிலகூட பஷAரின் ரிமைைத்தெத்கத என்Cால உணரநத 

வைாள்ள முடநத ஆசிருக்ை ஆசிறத.  எCகே ��ெ ஓரளவுக்கதான் வரிமைாL ஆசி ஒரு தகடயாை இருக்ை முடயம்.  ரிமைானடம் 

முழகரிமைக்கம் வபாதொC உணகரிமைைள் வரிமைாL ஆசியால எழப்பப்படும் செரைகளக் ைடநத ைெ ஆசிை ஆசின்றC..

என் ைெறும் பிகதைளக்கத் த ஆசிரும்புை ஆசிகே ��றன்.  இநதக் ைெறும் பிகதைள் ஏதாெத ஒரு உருெத்கதகே ��யா அலEத 

ைாட்ெ ஆசிகயகே ��யா ெ ஆசித்தரிப்பத ஆசில வெற்ற ஆசி வபற்ற ஆசிருக்ை ஆசிறதா என்பகத உங்ைள் முடவுக்கே ��ை ெறும் பிட்டு ெறும் பிடுை ஆசிகே ��றன். 

இநதக் ைெறும் பிகதைள் உணரத்தம் ைாட்ெ ஆசி ெ ஆசிரிக்ை கெக்ைEாம்,  அலEத அபத்தரிமைாை இருக்ைEாம்,  அலEத 

ஏட்டுச சகரக்ைாய கே ��பால அகெய ரிமைறுக்ைEாம்.  இத ஆசிலள்ள படரிமைங்ைள் ைாை ஆசிதத்த ஆசில இருப்பகதத் தெறும் பிர 

கே ��ெவறதவும் வெயெத ஆசிலகE என்பதால .இநதக் ைெறும் பிகதைளில வெவ்ெறும் பியலதன்கரிமைகயப் பாரக்ை 

முடயாத. அப்பட ஒன்று இருப்பதாை யாரும் ொதாடுெதம் ைஷ்டம். ஆCால அதCால பரொயறும் பிலகE- 

ெம்ரிமைால என்C ரிமைாத ஆசிரியாC ெ ஆசித்த ஆசிரங்ைகள உருொக்ை முடை ஆசிறத என்று பாரப்பதற்ைாC கே ��ொதகC 

முயற்ெ ஆசிைள்தாகே ��C தெறும் பிர இநதக் ைெறும் பிகதைள் எநத ஆLரிமைாC உணகரிமைகயச வொலEவும் 

எழதப்படெறும் பிலகE.

அதற்ைாை இதற்க முன் இத கே ��பால யாரும் எழத ஆசியத ஆசிலகE என்வறலEாம் வபருகரிமைப்பட்டுக் வைாள்ள 

முடயாத.  தCிப்பட்ட முகறயறும் பில,  ெ ஆசிE பறும் பிவரஞ்ச ைெறும் பிஞரைள் என்ரிமைSத தாக்ைம் வெலத்த ஆசியறும் பிருக்ை ஆசிறாரைள். 

கற ஆசிப்பாை,  ெரரியE ஆசிஸடுைகளச வொலE கே ��ெணடும்.  எத இருநதாலம் இலEாெறும் பிட்டாலம் இநதக் 

ைெறும் பிகதைளில ரிமை ஆசிகயதாரத்தம் இருக்ை ஆசிறத என்வறலEாம் வொலE முடயாததான்.  எப்படயாெத 

ெகைப்படுத்த ஆசியாை கே ��ெணடுவரிமைன்றால,  அபத்தக் ைெறும் பிகதைள் என்று வொலEEாம்.  ொம் ொழநதால 

கே ��பாதாதா,  ொழக்கைக்க அரத்தம் இருநதாை கே ��ெணடுரிமைா,  அதற்க ஒரு கே ��ொக்ைம் இருநதாை கே ��ெணடுரிமைா 

என்று கே ��ைட்ை முடெத கே ��பால ைெறும் பிகத தன்Cளெறும் பில ைெறும் பிகதயாை இருநதால கே ��பாதாதா,  ஒவ்வொரு 

ைெறும் பிகதக்கம் ஒரு கே ��ொக்ைகே ��ரிமைா பயன்ரிமைத ஆசிப்கே ��பா இருநதாை கே ��ெணடுரிமைா என்று கே ��ைட்கம் ைெறும் பிகதைள் இகெ. 

Jacques Prevert என்ற பறும் பிவரஞ்ச ைெறும் பிஞரின் ைெறும் பிகத இத. ொன் இநதக் ைெறும் பிகதைகள எழதம்கே ��பாத இெரத 

ைெறும் பிகதைள் எப்கே ��பாதம் என் ெ ஆசிகCெறும் பில இருநத ஆசிருக்ை ஆசின்றC-

QUARTIER LIBRE

I put my cap in the cage

முைப்பு
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and went out with the bird on my head

So

one no loner salutes

No

one no longer salutes

replied the bird

Ah good

excuse me I thought one saluted

said the commanding officer

You are fully excused Everybody makes mistakes

said the bird

(Translated by Lawrence Ferlinghetti)

(ஜாக் ப்ரவெர பற்ற ஆசி இப்படச வொலை ஆசிறாரைள்,  ""…  அெர வெகளி என்கே ��றா எளிகரிமையாCெர என்கே ��றா 

வொலெதாைாத.  அெரத ெ ஆசிறநத ைெறும் பிகதைளின் எளிகரிமை ைாரணரிமைாைகே ��ெ அெற்கற உகரெகடயறும் பில 

ெறும் பிெரிப்பத அொத்த ஆசியரிமைாை ஆசிறத")

இத கே ��பான்ற ைெறும் பிகதைள் கற ஆசித்த முக்ை ஆசியரிமைாC ெறும் பிரிமைரிெCம்,  இருத்தE ஆசியல,  வரிமைாL ஆசி ரிமைற்றும் பலகே ��ெறு 

ெ ஆசிக்ைலைகளப் பற்ற ஆசி ைெறும் பிஞரைள் ைெகEப்பட கே ��ெணடயத ஆசிலகE என்றாCால அெரைள் கே ��ொம்கே ��பற ஆசிைளாை ஆசி 

ெறும் பிடுொரைள் என்பததான். யார கே ��ெணடுரிமைாCால இப்படப்பட்ட ைெறும் பிகதைகள எழத ஆசிெறும் பிட முடயம். இத ஆசில 

ெ ஆசிற ஆசித உணகரிமை இருக்ை ஆசிறத என்றாலம் இத ரிமைட்டுகே ��ரிமை முழ உணகரிமையாை ஆசி ெறும் பிடாத.  அபத்தரிமைாை 

எழதெத எலEாருக்கம் சEபரிமைலE. ரிமை ஆசிைச ெ ஆசிறநத எழத்தாளரைளம் அபத்தரிமைாய எழத முயற்ெ ஆசி வெயத 

கே ��தாற்றுப் கே ��பாயறும் பிருக்ை ஆசிறாரைள்.  கே ��ரிமைலம், இப்படப்பட்ட ைெறும் பிகதைகளக்கூட ெ ஆசிகறய கே ��பர எழத 

ஆரம்பறும் பித்தெறும் பிட்டால,  இத ஆசிலம்கூட வெற்ற ஆசி வபற்ற ைெறும் பிகதைள் கே ��தாற்றுப் கே ��பாC ைெறும் பிகதைள் என்ற 

பகப்பும் அத கற ஆசித்த இEக்ைணமும் எத ஆசிரபாரப்புைளம் ெநதெறும் பிடும் என்பத ஆசில ெநகே ��தைரிமை ஆசிலகE.

- எஸ. சுரரேஷ

முைப்பு
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1. ்வனை இைவரேசன்

தாரிமைகர இகE கே ��ரிமைல அகரிமைத ஆசியாய

உட்ைாரநத வைாணடருநத தெகள

அநத ெL ஆசியாை வென்று வைாணடருநத

இளெரெ ஆசிகயப் பாரத்த ைத்த ஆசியத

இளெரெ ஆசி அருை ஆசில ெநத முத்தரிமை ஆசிட

ஓர இளெரெCாய ரிமைாற ஆசியத தெகள

அெகCக் ைணடு த ஆசிடுக்ை ஆசிட்ட இளெரெ ஆசி

“ஐகே ��யா, இவ்ெளவு அெ ஆசிங்ைரிமைாC இளெரெகC

ொன் பாரத்தத ஆசிலகE” என்று கூற ஆசிெறும் பிட்டு

கத ஆசிகர கே ��ரிமைல ஏற ஆசி அங்ை ஆசிருநத பறநதாள்

இளெரென் ைணைளில ெAர ரிமைலை

அெள் வென்ற த ஆசிகெகயப் பாரத்தக் வைாணடருநதான்

இகத ரிமைரத்த ஆசின் கே ��ரிமைE ஆசிருநத பாரத்த பாம்பு கூற ஆசியத

“நுணலம் தன் ொயால வைடும்”

முைப்பு
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2. வீடு ர்டி வந்் யாதொருுக்கு யானனை

ொகEயறும் பில ெடநத வென்று வைாணடருநத யாகCக்கட்ட

த ஆசிடீர என்று ஒரு ெAட்டன் ைாE ஆசிங் வபலகE அழத்த ஆசிெறும் பிட்டு

தCக்க எதவும் வதரியாதத கே ��பால ெகடகயக் ைட்டயத

ைதகெத் த ஆசிறநத பாரத்த ெ ஆசிறுரிமை ஆசி, ‘அம்ரிமைா, யாகC, யாகC!’

என்று ைத்த, கட்ட யாகC அெகளத் த ஆசிரும்பறும் பிப் பாரத்தத.

‘யாC பாக்கத, யாC பாக்கத,’ என்று இன்னம் அத ஆசிைரிமைாைக்

ைத்த ஆசிCாள். ெ ஆசிறுரிமை ஆசிகயப் பாரத்தக் வைாணகே ��ட கட்ட யாகC

அடுத்த ெAட்டு ைாE ஆசிங் வபலகE அழத்த ஆசியத.

முைப்பு
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3. தொரு வகுக்கு யாண்டுக்கு யாட்டம்

ஒன்கற ஒன்று தரத்த ஆசி ெறும் பிகளயாடக் வைாணடருநத

இரணடு அணறும் பிலைள் வஜCரகEப் பாரத்தவுடன்

ஆட்டத்கத ெ ஆசிறுத்த ஆசிெறும் பிட்டு ைாலைள் இரணகட உயரத்த ஆசி 

“கட் ரிமைாரCிங் வஜCரல”

“கட் ரிமைாரCிங் வஜCரல”

என்று ெலயூட் அடத்தெறும் பிட்டு அகே ��த கே ��பாஸில் அசை ஆசில அகெயாரிமைல ெ ஆசின்றC

வஜCரல தகEகய ஆட்டெறும் பிட்டுச வென்றார

அெர உருெம் ரிமைகறநதபறும் பின் ரிமைறுபடயம் அணறும் பிலைள்

ஒன்கற ஒன்று தரத்த ஆசி ெறும் பிகளயாடத் வதாடங்ை ஆசிC

முைப்பு
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4. ரகுக்கு யா வுக்கு யாடிஸ 
“எங்ை கே ��பாற?”

“வெளியறும் பிE கே ��பாறப்கே ��பா கே ��ைக்ைாகே ��தன்ன

எவ்ெளவு தரம் வொலறத”

“ெA ை ஆசிளம்பறப்ப தாகே ��C கே ��ைக்ை முடயம்?”

“ொகய மூடணடு இருடா ெCியகே ��C”

வரிமைனCம்

“எங்ை கே ��பாற?”

“வெளியறும் பிE கே ��பாறப்கே ��பா கே ��ைக்ைாகே ��தன்ன

எவ்ெளவு தரம் வொலறத”

“ெA ை ஆசிளம்பறப்ப தாகே ��C கே ��ைக்ை முடயம்?”

“ொகய மூடணடு இருடா ெCியகே ��C”

ரிமைSணடும் வரிமைனCம்

“எங்ை கே ��பாற?”

“வெளியறும் பிE கே ��பாறப்கே ��பா கே ��ைக்ைாகே ��தன்ன

எவ்ெளவு தரம் வொலறத”

“ெA ை ஆசிளம்பறப்ப தாகே ��C கே ��ைக்ை முடயம்?”

“ொகய மூடணடு இருடா ெCியகே ��C”

“ரிமை ஆசியாவ். ரிமை ஆசியாவ்.

ரிமை ஆசியாஆஆ\வ்”

கே ��பெ ஆசிக்வைாணகே ��ட இருநத கூணடுக்ை ஆசிளிகய பாரத்த

பகC ைத்த ஆசியத

“ைீச ைீச ைீச ைீச” என்றுெறும் பிட்டு வரிமைனCரிமைாCத ை ஆசிளி

ெற்றுகே ��ெரம் ைL ஆசித்த கே ��ொம்பல முற ஆசித்தெறும் பிட்டு

ொெகEத் தாணடயத பகC

“எங்ை கே ��பாற?”

முைப்பு
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5. ்ர்மம்
 

“ொன் புத்தகர ெL ஆசியறும் பில பாரத்கே ��தன்

ஓடசவென்று என் உடகE அெர ைாலைளில உரெ ஆசிகே ��Cன்

என்கCத் தூக்ை ஆசித் தடெறும் பிக்வைாடுத்தார

எCக்க அத ரிமை ஆசிகநத ரிமைCொநத ஆசி அளித்தத”

என்று கூற ஆசியத ஒரு ைருப்புப் பகC

“ொனம் புத்தகர ெL ஆசியறும் பில பாரத்கே ��தன்

அெகரத் தழெகே ��ெணடும் என்று அெகர கே ��ொக்ை ஆசி ஓடகே ��Cன்

ொன் ஓட ெருெகத ைணடதம் அெர ஓட்டம் எடுத்தார”

என்று கே ��ொைரிமைாை கூற ஆசியத ஒரு ெரிப்புE ஆசி

பறும் பிறக வரிமைன்கரிமையாயப் புன்Cகைத்தத-

“அெர ஓடுெகதப் பாரத்தம் எCக்க ரிமைCொநத ஆசி ை ஆசிகடத்தத”

முைப்பு
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6. அ்றிகுக்கு யான்ச் தொரு வசய்்றிகள்

அத ஆசிைாகE ொற்ைாE ஆசியறும் பில உட்ைாரநதவைாணடு

ைாபறும் பிகய டீபாயறும் பில கெத்தெறும் பிட்டு

ொளிதகLப் படக்ை எடுத்தவபாழத

பாலைCியறும் பிE ஆசிருநத ஓர அணறும் பில ஓடெநத

என் கே ��தாள்ரிமைSத ஏற ஆசிச வெயத ஆசிைகளப் படத்தத

அதன் வரிமைலE ஆசிய மூசச என் ைாத ஆசில ை ஆசிசை ஆசிசக்ை

ெத்தம் வெயயாரிமைல படத்தக் வைாணடருநதத

ெறும் பிெொயம் கற ஆசித்த பக்ைம் ெநதகே ��பாத

ைழத்கத ெAட்ட உன்Cிப்பாய படத்தத

வெயத ஆசிைகளப் படத்த முடத்ததம்

கே ��தாகள ெறும் பிட்டு இறங்ை ஆசி பாலைCியறும் பிE ஆசிருநத

ரிமைரத்தக்கத் தாெறும் பி ரிமைகறநதத

ொன் ைாபறும் பிகய எடுத்த கடக்ைEாகே ��Cன்

இன்கறய ொள் இCிகே ��த ெறும் பிடநதத

முைப்பு
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7. ஆப்பவிள்

த ஆசிறநத ஆசிருநத ஜன்Cல ெL ஆசியாய ஹாலக்க

ெநத கரங்க கடCிங் கே ��டபறும் பிள் கே ��ரிமைல இருநத

ஆப்பறும் பிகளத் த ஆசின்C ஆரம்பறும் பித்தகே ��பாத

ெAட்டம்ரிமைாள் பாரத்தெறும் பிட்டு கையறும் பில ைட்கடயடன்

கரங்கைப் பாரத்த ‘கே ��பா கே ��பா கே ��பா’ என்று ைத்த ஆரம்பறும் பித்தாள்

அகரிமைத ஆசியாை ஆப்பறும் பிகளக் ைடத்த கரங்க

“தூ” என்று தப்பறும் பிெறும் பிட்டு

“ஏன் ொஷ ஆசிங்டன் ஆப்பறும் பிள் ொங்ைெறும் பிலகE,

ெெத ஆசி ைம்ரிமை ஆசிகே ��யா” என்று கே ��ைட்டு, ஆப்பறும் பிகள எடுத்தக்வைாணடு

ஜன்Cல ெL ஆசியாை வெளிகே ��ய வென்றத

பக்ைத்த அகறயறும் பில இருக்கம் ைணெகரப் பாரத்த

இன்னம் ைத்த ஆசிக்வைாணடருக்ை ஆசிறாரெAட்டம்ரிமைா

முைப்பு
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8. முயாதொருலும் ஆனமயும்

ரிமைாகEயடன் பறும் பிCிஷ் கECில

ெீப் வைஸட் ைாத்த ஆசிருக்ை

தப்பாக்ை ஆசி ெப்தம் கே ��ைட்டு

புலவEட் கே ��ெைத்த ஆசில புறப்பட்டத முயல

தை ஆசிக்கம் வெயறும் பிE ஆசில, ெறணட ைாட்டுக்கள்

ஓடக்வைாணடருநதத

தாைம் எடுக்ை, ெ ஆசிறு கட்கடயறும் பில கே ��தங்ை ஆசியறும் பிருநத

ெAகரக் கடத்த, ரிமைரெ ஆசிLE ஆசில படுத்த தூங்ை ஆசிெறும் பிட்டத

அடகே ��ரிமைல அடகெத்த ெநத ஆகரிமை

தூங்ை ஆசிக்வைாணடருநத முயE ஆசின் ொகEக் ைடத்தத

“அம்ரிமைா” என்று அEற ஆசி எழநத முயல கே ��ெைரிமைாை ஓட

தணணAகர கடத்தெறும் பிட்டு ரிமைரெ ஆசிLE ஆசில தூங்ை ஆசியத ஆகரிமை

முைப்பு
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9. குக்கு யாமரமுக்கு யா தொரு வபரிது?

‘ெ ஆசிறுகே ��ைாட்டுப் வபரும்பLந தூங்ை ஆசி யாங்ை ஆசிெள்

உயறும் பிரதெ ெ ஆசிற ஆசித ைாரிமைகே ��ரிமைா வபரிகே ��த”

தூக்ைம் ெராரிமைல

புEம்பறும் பிக் வைாணடருநதாள் ெங்ை ொயை ஆசி

“அம்ரிமைா தாகே ��ய, வைாஞ்ெம் ொகய மூடகறயா,

உன் கரல கே ��ைட்டு ஒரு எE ஆசிகூட வெளியறும் பிE ெரE”

கூகர கே ��ரிமைல அரிமைரநத ஆசிருநத ஆநகத

அெகளக் ைடநத வைாணடத

“உன் ைாரிமை கே ��ொகே ��யா வபரித ஆCால

என் ெயறும் பிற்றுப் பெ ஆசி அகதெறும் பிடப் வபரித”

முைப்பு
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10. டஜன் வுக்கு யானழைப்பழைம்

கூணடற்கள் ெ ஆசிகEவைாள்ளாரிமைல அங்கம் இங்கம்

ெடநத வைாணடருநதத பறும் பிரும்ரிமைாணடரிமைாC ரிமைCித கரங்க

த ஆசிடீவரன்று கூணடன் ைம்பறும் பிைகளக் கையால பறும் பிடத்த

தகEகய ைம்பறும் பிைள் ெடுெறும் பில ெறும் பிட்டு வெளியறும் பில பாரத்தத

ரிமைறுபடயம் ெகட, ரிமைறுபடயம் ெ ஆசின்று பாரப்பத என்று இருநதத

ொகLப்பLம் ெறும் பிற்பென் ெணடகய தள்ளிக்வைாணடு ெருெகதக்

ைணட ரிமைCித கரங்க இரு முகற கூணடனள் கத ஆசித்தத

பறும் பின்Cர ைம்பறும் பிைகள கே ��ெைரிமைாை ஆட்ட, தகEகய ெடுெறும் பில ெAட்ட

ொகLப்பLம் ெறும் பிற்பெகC பாரத்த ைத்த ஆசியத

“ஒரு டென் ொLப்பLம் அம்பத ரூபாக்க ெறும் பித்தா

ொங்வைலEாம் எப்படடா உயறும் பிர ொLறத?”

த ஆசிடுக்ை ஆசிட்டென் ெணடகய கே ��ெைரிமைாை தள்ளிக்வைாணடுச வென்றுெறும் பிட்டான்

இகடெறும் பிடாரிமைல கூணடற்கள் ெடநதக் வைாணடருக்ை ஆசிறத

ரிமைCித கரங்க

முைப்பு
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11. கறிைிப்ரபச்சு
 

ைணைள் சரியன் கே ��பால ெ ஆசிெநத ஆசிருக்ை

உடம்வபலEாம் யாகே ��ரா அடத்ததகே ��பால ெE ஆசித்த ஆசிருக்ை

கே ��தைம் நூற்றுொன்க டை ஆசிரி வைாத ஆசித்த ஆசிருக்ை

ைாலைள் தங்ைள் ெலகெ இLநத ஆசிருக்ை

உடல ெடுக்ைத்தடன் ொற்ைாE ஆசியறும் பில உட்ைாரநதவைாணடு

‘அம்ரிமைா அம்ரிமைா’ என்று முCை ஆசிக் வைாணடருநதெகCப் பாரத்த

கூணடல அகடத்த கெக்ைப்பட்டருநத ை ஆசிளி

“கே ��பாத்த ஆசிை ஆசினம் படுத்தக்ைEாம்

படுத்தக்ை ஆசினம் கே ��பாத்த ஆசிக்ைEாம்”

என்று பாடயத.

முைப்பு
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12. தொரு வஜன்

ஹுகென் ஸில் அசைாைர ஏரிக்ைகரயறும் பில

ைல வபஞ்ெ ஆசில உட்ைாரநத

பறும் பிரும்ரிமைாணடரிமைாC புத்தன் ெ ஆசிகEகயப் பாரத்த

ைெறும் பிகத எழத யத்தCிக்ை ஆசிறான் ைெறும் பிஞன்-

புத்தகே ��Cா வரிமைளCம் பாெறும் பிக்ை ஆசிறான்,

இெனக்கே ��ைா ைெறும் பிகத ெரெறும் பிலகE

ைாை ஆசிதத்கதக் ை ஆசிL ஆசித்தக் ை ஆசிL ஆசித்த ெAசை ஆசிறான்

ை ஆசிL ஆசித்தப் கே ��பாட்ட ைாை ஆசிதங்ைகள

வரிமைன்று வைாணடருக்கம் ை ஆசிLக்ைழகதவயான்று,

“அநத மூணாம் ைெறும் பிகத ருெ ஆசியாை இருநதத,” என்ை ஆசிறத

அகத முகறத்தெறும் பிட்டு

ரிமைறுபடயம் புத்தகCப் பாரக்ை ஆசிறான் ைெறும் பிஞன்,

புத்தன் எப்வபாழதம் கே ��பால வரிமைளCரிமைாய ெ ஆசிற்ை ஆசிறான்

“ெீக்ை ஆசிரம் ைெறும் பிகத எழத. எCக்கப் பெ ஆசிக்ை ஆசிறத,”

என்று அெெரப்படுத்தை ஆசிறத ைழகத

ைழகதகய முகறக்ை ஆசிறான் ைெறும் பிஞன்,

ைெறும் பிஞகC முகறக்ை ஆசிறத ைழகத

இருெகரயம் வரிமைளCரிமைாயக் கூரநத

கே ��ொக்ை ஆசிக் வைாணடருக்ை ஆசிறான் புத்தன்

முைப்பு
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13. குரு வணக்கம்

ஒரு கையறும் பில ைலலம் ரிமைறு கையறும் பில கரிமைக்கரிமைாய

வொற்வபாL ஆசிொற்ற ஆசிக் வைாணடருநதெகC கே ��ொக்ை ஆசி,

அநத பக்ைம் ெநத கள்ள ெரி,

“ெணக்ைம் ொத்யாகே ��ர. ெலEா ைீரியா?

ஆெ ஆசிரியர த ஆசிC ொழத்தைள். ெரட்டா?”

“பாருடா, ஓலட் ஸடுவடன்ட்ஸ எலEாம்

என்கC இன்Cாரிமைா ஞாபைம் ெசெ ஆசிக்ை ஆசினகறாங்கே ��ைா”

என்று ைணைள் ைEங்ை, ொத்தழதழக்ை கூற ஆசிCான்

அநதப் கே ��பசொளன்.

முைப்பு
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14. சூப்பர் சறிங்கர்

பாட்டயறும் பிடரிமை ஆசிருநத த ஆசிருடெநத ெகடகய

ொயறும் பில கெத்தக் வைாணடருநத ைாக்ைாகெப் பாரத்த

ெரி கூற ஆசியத,

“ெA ென்றாய பாடுொயாகே ��ரிமை. ஒரு பாட்டு பாடு கே ��ைட்ைEாம்”

ெகடகயக் ைாலக்ைடயறும் பில பத்த ஆசிரரிமைாை கெத்தெறும் பிட்டு

“கே ��பாடா கே ��பாடா புணணாக்க, கே ��பாடாத தப்புக்ைணக்க”

என்று ைாக்ைா பாட முடத்தப்பறும் பின் ெரி,

“கரல ென்றாை இருக்ை ஆசிறத,

ஆCால இன்னம் வைாஞ்ெம் எகே ��ரிமைாஷன் கே ��ெணும்,

ொயஸE கூடுதEா கடCரிமை ஆசிக்ஸ கே ��ெணும்,

வரகEரா ப்ராக்டஸ பணணு”,

என்று கூற ஆசிெறும் பிட்டு

த ஆசிராட்கஷ கே ��தாட்டத்த ஆசிற்கள் வென்று ரிமைகறநதத.

முைப்பு
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15. ஓரேப்புக்கு யார்னவ

ைணகண முக்ைாலொெ ஆசி மூடக்வைாணடு

பாத ஆசி உடல தணணAரில மூழை ஆசி இருக்ை

ொய அைE த ஆசிறநத படுத்த ஆசிருக்ை ஆசிகே ��றன்

ொயறும் பினள் இரு ெ ஆசிற ஆசிய பறகெைள் இகர கே ��தடுை ஆசின்றC

என் ைணைளிE ஆசிருநத ெL ஆசியம் ைணணAகர

கே ��தCAக்ைளம் பட்டாம்பசெ ஆசிைள் உட்வைாள்ை ஆசின்றC

என் முதை ஆசில மூன்று ெAரப்பறகெைள்

உரிகரிமையடன் ெ ஆசிற்ை ஆசின்றC

ெத ஆசி ெECரிமை ஆசிலEாரிமைல ஓடக்வைாணடருக்ை ஆசிறத

அகரிமைத ஆசியாய, அஹ ஆசிம்கெயறும் பின் ெடொய

ெ ஆசிசெECரிமைாய ை ஆசிடக்கம் என்கC,

ைகரயறும் பில ெ ஆசிற்கம் எருகரிமை ரிமைட்டும்

ஏன் ெநகே ��தைக்ைணணுடன் பாரக்ை ஆசிறத?

முைப்பு
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16. அன்தொரு வபனும் மனழை
 

“கே ��ரிமைைங்ைள் ைறுத்த ரிமைகL வபயயாெறும் பிட்டால என்C?

ெம் ஊரில என்றும் வபயை ஆசிறத அன்வபனம் ரிமைகL”

என்று முLங்ை ஆசிக் வைாணடருநதார கே ��பசொளர

அநத ெL ஆசியாை வென்றுவைாணடருநத

அழக்க வெள்கள ொய ஒன்று

அெகரப் பாரத்த ஆக்கே ��ராஷரிமைாை ககரத்தத

கே ��பசகெ ெ ஆசிறுத்த ஆசிெறும் பிட்டு அெர ொகய முகறத்தார

ககரப்பகத ெ ஆசிறுத்த ஆசிெறும் பிட்டு ொய அெகர முகறத்தத

ொய ஓயநதெறும் பிட்டதாை ெ ஆசிகCத்த அெர கே ��பசகெ வதாடநதார

ொய ரிமைறுபடயம் கே ��ைாபரிமைாை ககரத்தத

ைீகே ��L கCிநத ஒரு ைலகE எடுத்தார

ொய அெகரப் பாரத்த பEரிமைாை ெ ஆசிரித்தக்வைாணகே ��ட

அங்ை ஆசிருநத ஓட ெறும் பிட்டத.

ஒரு கையறும் பில ைலலம்

ரிமைறு கையறும் பில கரிமைக்கம் கெத்தக் வைாணடு

பறும் பிரெங்ைத்கத வதாடரநதார கே ��பசொளர

முைப்பு
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17. அனறயாதொருவின் ெடுவவி்றிருக்கும் யாதொருுக்கு யானனை

அகறயறும் பின் ெடுெறும் பிE ஆசிருக்கம் யாகC முதகைத் தட்ட

“பக்ைத்த ஆசில கே ��பா’ என்கே ��றன்

யாகC ெைரநத மூகEயறும் பில உட்ைாரநதக்வைாணடத

ொன் ரிமை ஆசின்ெறும் பிெ ஆசிற ஆசியறும் பின் ைீழ ஈெ ஆசிகே ��ெரில உட்ைாரநதவைாணடு

ைாத்த ொங்ை ஆசிகே ��Cன்

மூகEயறும் பில உட்ைாரநத ஆசிருநத யாகCக்க கே ��ெரத்தத

தம்பறும் பிக்கை நுCியறும் பிE ஆசிருநத வொட்டு வொட்டாய

கே ��ெரகெ தளிைள் ைீகே ��L ெறும் பிழநதC

“வெயறும் பில வைாளத்தறத” என்கே ��றன் யாகCயறும் பிடம்

ஆரிமைாம் என்று அத தகEயாட்டயத

ெAட்டு ெடுெறும் பில ைாத்த ொங்ை ஆசிக்வைாணடு ொன் இருக்ை

ஒரு மூகEயறும் பில கே ��ெரத்தபட யாகC உட்ைாரநத வைாணடருநதத

ரிமைற்றபட ெறும் பிகே ��ெஷம் எதவும் இலகE

முைப்பு
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18. அன்தொரு வயாதொருழுப்ப்ல்
 

படத்தகறயறும் பின் ைகடெ ஆசி படயறும் பில ெ ஆசின்றுவைாணடு

தம்பறும் பிக்கைகய தணணAரில ெறும் பிட்டு

“புடு புடு புடு புடு” என்று ெப்தம் எழப்பறும் பி

தணணAகரக் வைாத ஆசிக்ைெறும் பிட்டுக் வைாணடருநதத

கட்ட யாகC

த ஆசிடீவரன்று தணணAகரப் பறும் பிளநதவைாணடு

ரிமைSவCான்று கே ��ரிமைவEழம்பறும் பி

“யாரரா அத இங்ை ெறும் பிகளயாடறத?”

த ஆசிடுக்ை ஆசிட்ட கட்ட யாகC “ொரி ப்ரதர” என்றத,

“ெAங்ை இருக்ைீங்ைன்ன வதரியாத”

இன்வCாரு ரிமைSன் எழம்பறும் பி, “ெறும் பிகளயாட

கே ��ெற இடம் ை ஆசிகடக்ைகEயா?” என்று கே ��ைட்டத.

கட்ட யாகC தகE கCிநத வரிமைனCரிமைாை ஆசியத.

ெற்று கே ��ெரம் அப்படகே ��ய ெ ஆசின்றுவைாணடருநதத.

தணணAர ெரிமைெ ஆசிகEக்க ெநத பறும் பிறக ரிமைறுபடயம்

தம்பறும் பிக்கைகய தணணAரில ெறும் பிட்டு

“புட் புட் புட்” என்று வெயதெறும் பிட்டு

ரிமைSன்ைள் வெளிகே ��ய ெருெதற்கமுன்

படகே ��யற ஆசி ஓடெறும் பிட்டத கட்ட யாகC.

முைப்பு
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19. பூனனைகள் ம மீது எங்களுக்கு யாதொருுக்கு யாதொரு வ்ுக்கு யாரு வன்மமும் இல்ன்

பத்த ஆசிரிகை படத்தக் வைாணடருக்ை ஆசிகே ��றன்,

பகC என் ரிமைடயறும் பில ஏற ஆசித் தூங்ை ஆரம்பறும் பிக்ை ஆசிறத,

என் கே ��ெட்டகய இரு கைைளாலம் பறும் பிடத்த உதறுை ஆசிகே ��றன்.

 

கே ��ரிமைகே ��E பறநத பகC, 

பீத ஆசியடன் ைண ெறும் பிL ஆசித்த உடம்கபத் த ஆசிருப்பறும் பி, 

ைாலைகள அைட்டக் வைாணடு தகர இறங்கை ஆசிறத.

 

ஆக்கே ��ராஷரிமைாை என்கCப் பாரத்த, 

“ரிமை ஆசியாஆவ்வ்வ்” என்று ைத்த ஆசிெறும் பிட்டு,

ரிமைடயறும் பில ஏற ஆசி ரிமைறுபடயம் தூங்ை ஆரம்பறும் பிக்ை ஆசிறத.

…

 

வபாழத ெைராத ரிமைத ஆசியகே ��ெகள-

 

டெறும் பி அகணக்ை ரிமைறநதெறும் பிட்டுத் தூங்கை ஆசிறாரைள்

ரிமைத்த ஆசிய ெரக்ை ரிமைாரிமை ஆசிைள்,

 

ெீரியE ஆசில ைதற ஆசிக் வைாணடருக்கம் வபணகண

உற்றுப் பாரக்ை ஆசிறத பகC.

முைப்பு
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20. கல் ெந்்றியாதொருல்் அ்றிகுக்கு யாரேெந்்றி

ெ ஆசிெனக்க முன் ெநத உட்ைாரநத வைாணட ெநத ஆசி

எங்கே ��ைா வெற ஆசித்தக் வைாணடருக்ை ஆசிறத.

“ெற்கே ��ற ெறும் பிEை ஆசி ெ ஆசிலலம் அயயா,

தரிஷCம் ரிமைகறக்கத”

என்று ைதற ஆசிக்வைாணடருக்ை ஆசிறான் ெநதன்.

முைப்பு
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21. மனைம்
 

ரிமைரத்தடயறும் பில உட்ைாரநத ஆசிருநகே ��தன்.

பக்ைத்த ஆசில ஒரு ஆப்பறும் பிள் ெறும் பிழநதத.

கையறும் பில எடுத்கே ��தன்.

ஆதாம் ஏொள்,

ெ ஆசியூட்டன், ைலீE ஆசிகே ��யா, ைாகே ��பரெ ஆசிைஸ,

பரிமை ஆசிகயச சற்றும் சரியன்,

தட்கட உEைம்,

ெரசசம் அதன் தணடகCைளம்,

ெறும் பிஞ்ஞாCத்த ஆசிற்கம் ரிமைதத்த ஆசிற்கம் ரிமைத்த ஆசியறும் பில

ெ ஆசிைழம் கே ��பாராட்டம்,

என்று ெ ஆசிநதகC பE இடங்ைகள அடுத்தடுத்த

வதாட்டுக் வைாணடருக்கம்வபாழத

ரிமைரத்த ஆசிE ஆசிருநத இறங்ை ஆசிய ரிமைநத ஆசி

என் கையறும் பிE ஆசிருநத ஆப்பறும் பிகள பறும் பிடுங்ை ஆசிக் வைாணடு

தகEயறும் பில ஓங்ை ஆசிக் கட்டெறும் பிட்டு

ெறும் பிழகத பறும் பிடத்தத் தாெறும் பி ஊஞ்ெEாடயத.

முைப்பு
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22. இந்்க் கன் குழைந்ன்களுக்கு மட்டும்

ைடும் வெயறும் பில

தாைம்

வதாணகட ெற்ற ஆசியறும் பிருநதத

ெடநத அநத ை ஆசிணற்கற அகடநகே ��தன்

ையறும் பிறும் இலகE ொளியம் இலகE

ைீகே ��L பளபளக்கம் களிர ெAர

“ஆஆஆஆ” என்று ெAகர பாரத்த ைத்த ஆசிகே ��Cன்

ை ஆசிணற்றுக்ைருை ஆசில உட்ைாரநத ஆசிருநத ைாக்கை

பீத ஆசியடன் அங்ை ஆசிருநத பறநதத

ெற்று கே ��ெரம் ைL ஆசித்த ொயறும் பில ஒரு ைலலடன் ெநத

ரிமைறுபடயம் ை ஆசிணற்றுச செர கே ��ரிமைல உட்ைாரநத

ைலகE தணணAரில கே ��பாட்டுெறும் பிட்டு

என்கC பாரத்த புருெத்கத உயரத்த ஆசியத

முைப்பு



30

23. ்றியாதொருுக்கு யானைம்

யாகC தன் தம்பறும் பிக்கைகய ெAட்டயத.

ொனம் கை ெAட்டகே ��Cன்.

இருெரும் கை கலக்ை ஆசிக் வைாணகே ��டாம்.

 

ரிமைற்ற யாகCைகளப் பாரத்த கையகெத்கே ��தன்.

அகெயம் தகEயாட்டC.

 

ஒரு கட்ட யாகC ஓட ெநத என் கை கலக்ை ஆசியத.

 

உட்ைாரச வொலE ஆசி ெரிமை ஆசிக்கஞ வெயதெறும் பிட்டு ொன் உட்ைாரநகே ��தன்.

எலEா யாகCைளம் உட்ைாரநத ைணைகள மூடக் வைாணடC.

 

இங்கம் அங்கம் ஓடக்வைாணடருநத கட்ட யாகC, ெட்வடன்று ெ ஆசின்றத. 

எலகே ��Eாகரயம் பாரத்தெறும் பிட்டு, வரிமைதொை முன்Cால ெநத உட்ைாரநத வைாணடத. 

 

வெக கே ��ெரம் அங்க பறகெச ெத்தம் ரிமைட்டுகே ��ரிமை கே ��ைட்டத.

 

ெறும் பிகடவபரும்வபாழத எலEா யாகCைகளயம் கே ��ொக்ை ஆசிக் கையகெத்தெறும் பிட்டுப் புறப்பட்கே ��டன்

 

கட்ட யாகC ஓட ெநத என் கைகய ரிமைறுபடயம் கலக்ை ஆசிெறும் பிட்டு ைணகண ஒரு ைணம் மூடத் த ஆசிறநதத.

முைப்பு
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24. ச்ுக்கு யாம் கு்ுக்கு யாமு

வதாப்பறும் பி அணறும் பிநத ெ ஆசின்று வைாணடருநத

ரிமைCித கரங்க ைதகெ எCக்ைாைத் த ஆசிறநதத

உள்கே ��ள நுகLநத ஒரு அகறக்கள் வென்கே ��றன்

இரணடு ெ ஆசிறுத்கதைள் ரிமைான் ைற ஆசி த ஆசின்று வைாணடருநதC

கே ��ைாட் சட் அணறும் பிநத ஒரு யாகC என்Cிடம் ெநத

“ெAங்ை வெஜ்ஜா ொன்-வெஜ்ஜா” என்று கே ��ைட்டத

“இன்கறக்க ொன் வெஜ்” என்கே ��றன்

“இங்கே ��ை ொருங்ைள்” என்று கே ��ெவறாரு அகறக்க அகLத்த வென்றத

என் பக்ைத்த கே ��ரிமைகஜயறும் பில ஒரு பகCயம் ொயம்

கே ��ைாப்கபயறும் பிE ஆசிருநத பாகE ெக்ை ஆசிக்வைாணடருநதC

“ஏன் ெAங்ைள் ொன்-வெஜ் ொப்பறும் பிடெறும் பிலகE?” என்று கே ��ைட்கே ��டன்

பகC என்கC வரிமைளCரிமைாய முகறத்தத

“இன்கறக்க ெCிக்ை ஆசிLகரிமை” என்று ொய கூற ஆசியத

ொப்பறும் பிட்டுெறும் பிட்டு வெளிகே ��ய ெரும்கே ��பாத

வதாப்பறும் பி அணறும் பிநத ஆசிருநத ரிமைCித கரங்ை ஆசிற்க

பத்த ரூபாய டப்ஸஸில் அசைாைக் வைாடுத்கே ��தன்

உடகே ��C அத “ெEாம் கEாமு கEாமு ெEாம் கEாமு”

என்று ஒரு முகற கத ஆசித்தப் பாட பணத்கத வபற்றுக்வைாணடு

என்கC ெL ஆசியனப்பறும் பி கெத்தத.

முைப்பு
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25. கல்ெுக்கு யாகம்

சரியCின் ைரங்ைகளத் தடுக்கம்

ொனயரநத அடர ெCத்த ஆசின்

புதரைகளக் கே ��ைாடரியால வெட்ட

என் பாகதகய ொகே ��C உருொக்ை ஆசிக்வைாணடு

இகர கே ��தடச வென்கே ��றன்

த ஆசிடீவரன்று புதரைளில ரிமைகறெறும் பிE ஆசிருநத

தாெறும் பிக் கத ஆசித்த என் முன் ைாE கே ��தென் கே ��பால ெ ஆசின்றத

உக்ை ஆசிரப் பாரகெயம் ரிமைாெற்ற கே ��தைமுரிமைாய

ஒரு ெரிப்புE ஆசி

“ஆஆஆ” என்ற ஆக்கே ��ராஷ ஒE ஆசி

என் வதாணகடகயக் ைீற ஆசிப் புறப்பட,

ெEத கை ொனயர, ெEத ைால கே ��ரிமைவEL,

இடத ைால உடE ஆசின் பாரத்கத தாங்ை

கே ��ெைரிமைாய கே ��ைாடரிகய ெAெ ஆசிகே ��Cன்

கே ��ைாடரி ரிமைகEப்பாம்பாய

புE ஆசியறும் பின் ைழத்கதக் வைாள்ளம் கே ��ெரம்

வதாகEெறும் பில ைாEட ஓகெ கே ��ைட்ை

இடப் பக்ைம் த ஆசிரும்பறும் பிகே ��Cன்

ைாடு ரிமைாயரிமைாய ரிமைகறய

ஜன்Cல ெL ஆசி ெநத சரியக் ைத ஆசிரில

கூரமுகC பளபளக்ை

முைப்பு
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வபட்டப்பாம்பாய அகெயாரிமைல

ைணணாடக்கூணடல படுத்த ஆசிருநதத

ைல.

முைப்பு
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