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வழி

செோல்கிறோர்:

முதற் பக்கத்திடலடே, பூச்செண்டு அழகோக அரசிேல்வோதிகடைத் தோக்கியிருக்கிறது. பிறந்த
நோள் விழோக்களின் டபோலித் தன்டமடேக் கண்டித்ததுப் போரோட் த்தக்கது. ஆனோல், வ. உ. சி.
டேப் போரோட்டும் பூச்செண்டு, ஒட்டு சமோத்தமோய் அக்ட ோபர் சதோ ர் நோ கம் எனக்
குறிப்பிட்டு, அண்ணல் கோந்திஜிடேயும் இகழ்வது தவடற. முதற் பக்கத்தில் மகோத்மோடவ
இகழ்ந்திருப்பதோய்
டதோன்றிே
கருத்டத,
மூன்றோம்
பக்கத்
தடலேங்கம்
மோற்றி
அடமப்பதோயிருந்த
டபோதும்,
சதோ ர்
நோ கங்களில்
அக்ட ோபடரக்
குறிப்பிட் தன்
மடறசபோருள் ெரிவரப் புரிேவில்டல.
''கிருஷ்ணர் 'இக்'ல் இருக்கிறோர்'' எனத் திடரயுலகப்டபோலி வோழ்டவக் கண்டு, 'டவதடனச்
சிரிப்பு சிரிக்கும் பூச்செண்டு, அடத திடரயுலகின் இேக்குநர் ஸ்ரீதருக்கு விழோ எடுப்பது
(பக்கம்-9.) நிச்ெேம் சபோருத்தமல்ல.
டகள்வி-பதில் பகுதியில் சுடவடே இல்டல. அளித்த விட களுள், 5-ஆம் டகள்விக்கோன 2ஆம் பதிடல சபோருத்தமோனதோயும், சிறப்போயும் உள்ைது. இன்னும் ெத்டதோடும் ெோரத்டதோடும்
விட கள் அடமே டவண்டும்.
'கோற்றிடல வரும் தமிழ்க்குரல் டபட்டி உண்டமயில், போரோட் த்தக்கதோகவும், படித்து ரசிக்கும்
படிேோகவும் உள்ைது. டபட்டியில் உள்ை சில விஷேங்கள், படழேனடவ.
கற்படனக் கூ த்தில், 'இந்தி ேோவில் கம்யூனிெம் வந்து விட் ோல்' ந ப்படத நவின்ற நண்பர்,
துவக்கத்தில் அருடமேோய் ஆரம்பித்து, இறுதியில் சுடவயின்றி, இட யிட டே அர்த்தமற்ற
(கலப்ப த் தீர்வு) விஷேங்கடையும் அடமத்து முடித்துவிட்
ோர். ெற்டற கவனம்
செலுத்தியிருந்தோலும், கருத்துள்ைதோக அடமந்திருக்கும்.
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ெண்முகம் அவர்களின் கவிடதயில் ெற்று சபோருள் இருந்த டபோதும், கம்யூனிெ மனப்போன்டம
தட்டுப்படுவது
ஏடனோ?
நண்பர்
செல்லப்பன்
உைந்தைரோது
உருவோக்கிே
கவிடத
முழுடமேோய்ப் சபோலிகிறது. கவிடதகளின் துள்ைல் இனிடம, துவளும், சநஞ்சிற்கு
துடிப்பூட்டுவதோயுள்ைது.
'சுரதோ'வின் கவித் திறடமடே விேந்த அன்பர், வழக்கம்டபோல் போரோட்டி விட்டுவி ோமல்,
“'சுரதோ'வின்

உவடமகைோடலடே

அவடர

உணர்த்தியுள்ைது

விரும்பத்தக்கது.

அன்பர்

தண் போணி அடிக்கடி, 'போருங்கள்', 'படியுங்கள்' என எழுதுவடத தவிர்த்திருக்கலோம்.
அட்ட ப் ப ம் அழகோன டபோதிலும், 24-ஆம் பக்க விைக்கம்
அடமேவில்டல. ஏடதோ ஒப்பிற்கு எழுதிேது டபோன்று டதோன்றுகிறது.

அர்த்தமுள்ைதோய்

'டதர்தல்', 'அரசிேல் பூஜ்ேமும் சூன்ேமும்'--துணுக்கும் கட்டுடரயும் மிக அருடம. 'டதர்தல்'
கருத்துக்கள், டவதடனப்ப டவக்டகயில், 'பூஜ்ேமும் சூன்ேமும்' சிந்திக்க டவக்கின்றன. ''நீ
சபரும் திேோகிே ோ!' கடதயின் கரு மிகச் ெோதோரணடம. சுந்தரடம ெந்திரோடவக்
சகடுத்தவனோய் இருப்போன் என முதலில் ஊகித்டதன். ஆனோல் பக்கம் 45 டலடே கடத
முடிந்தது டபோலிருப்பது கண்டு, 'நம் ஊகம் தவறு!' என்று எண்ணிடனன்.
டமலும், சதோ ர்ந்த கடத நோன் ெரிசேன சமய்ப்பித்துவிட் து. நட மட்டும் சுமோர்.
ஆங்கோங்கு சவளியி ப்பட்பட்டுள்ை துணுக்குகள் சிறந்திருந்தடபோதும், அவற்றுள் சிலவற்றின்
நட 'கல்கண்டு' இதடழப் டபோன்றுள்ைது. (எ. கோ:பக்கங்கள் -35, 36.). திடர விமரிெனத்டத
இன்னும் திறம்ப
எழுதலோம். பக்கங்கள் 51-52-ல் பட்டிேல் ஒன்று தருவது மிகவும்
அவசிேடமோ? ஆசிரிேர் குழு சபேர்கடை மட்டும் சவளியிட் ோல் டபோதுடம!
ஆனோல், பூச்செண்டின் முந்டதே இதழ்கடைோடு ஒப்பிடுடகயில் இவ்விதழ் பரவோயில்டல.
குடற தவிர்க்க கடதகள் அதிகம் டவண்டும்! கவிடதயில் எளிடம டவண்டும்!! உடழப்பு
இன்னும் டவண்டும்!!! 'எமக்குள்ை டநரத்தில் இன்னும் என்ன தோன் செய்ே?' எனக்
டகட்கலோம்; உடழப்டபத் தந்துதவ, அடநக நண்பர்கள் முன்வோர்கள்.
தக்கோடர உ ன் டெர்த்தோல், டதடவகள் பூர்த்திேோகும். இதழும் டமலும் சபோலிவுறும்.
அப்டபோதுதோன், கி.பி. 2000ல் பூச்செண்டு ெந்திர மண் லக் கட களிலும் விற்கப்படுவதோய்
கோணும் கனடவ நனவோக்க முடியும்.
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